
 
 

 

 

 

Projeto de Ação Beneficente do “Leite”: 

 Comissão Própria de Avaliação  
 

 

 

 

Na aplicação dos processos de Autoavaliação Institucional - AI o uso de ações 

que visam aumentar o engajamento entre o público e os instrumentos avaliativos é de 

extrema relevância na busca por informações mais precisas e que abranjam em maior 

escala o pensamento institucional por parte de seus indivíduos.  

 

Segundo o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES o 

conceito de avaliação tem como ideias principais a integração e a participação (2009). 

 

Se tratando da AI e observando a necessidade real da IES em aumentar seus 

índices de respondentes é notório a importância de ações de engajamento, 

principalmente as relacionadas com seu público alvo, assim é possível visualizar no 

artigo intitulado “Estratégias Aplicadas pela Comissão Própria de Avaliação para 

Crescente Adesão Acadêmica e Assertividade nos Resultados de Autoavaliação 

Institucional” publicado em 2019, uma série crescente de ações realizadas no UNIDEP 

nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019 que objetivaram justamente a participação dos 

docentes, técnicos administrativos e em especial os discentes; No estudo fica 

demonstrado o aumento significativo da porcentagem bruta de participantes de maneira 

que também as ações se tornavam mais numerosas ou personalizadas ao público. 

 

Assim o olhar generalizado na IES se traduz em maior confiabilidade da 

amostra. O contexto “generalizado” para simplificar a compressão é segregado em eixos 

e dimensões.  

 

Então, a ação aqui proposta além de ir de encontro com o “todo” também 

fortalece e prioriza pela dimensão 3 “Responsabilidade Social da Instituição” no eixo 2 

“Desenvolvimento Institucional”.  

 

Reforçado conforme art. 2º da lei do SINAES, que expressa à necessidade de 

promover o compromisso social, responsabilidades sociais das instituições de educação 

superior e de seus cursos (Brasil, 2004). 

 

Atividades de que almejam o avanço na AI auxiliando a Gestão Institucional e 

agreguem princípios de colaboração entre os indivíduos e sociedade vão de encontro 

com princípios estabelecidos no PDI da IES. 
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Ação Beneficente do “Leite” 

 

Envolvidos 

 

Autores: Luiz Fernando Rigatti, Carla Maria W. Caldas Baumer, Alini Cristini 

Zandonai, Davi Donadel, Samuel Moraes e Coordenadores de Curso. 

 

Objetivos 

 

Objetivo Geral: Fortalecer o senso de responsabilidade social nos membros da 

comunidade acadêmica da IES e aumentar o engajamento e participação dos discentes 

frente a AI realizada pela CPA durante o semestre de 2020/2. 

 

 

Objetivos Específicos:  

- Definir metodologia e regras para ação; 

- Realizar a divulgação constante da ação em paralelo com a AI; 

- Deduzir os ganhadores; 

- Efetuar a entrega dos produtos em entidades carentes. 

 
Quadro 1: Informações básicas do projeto de ação. 

Fonte: CPA. 

 

 

Descritivo Operacional (Métodos e Regras) 

 Todos os cursos de graduação do Centro Universitário de Pato Branco – UNIDEP 

participarão da ação proposta pela CPA; 

 Ação denomina-se “Ação Beneficente do Leite”, mas o alimento pode ser 

substituído por produtos de higiene ou outros que por ventura possam ser 

identificados como de maior relevância para os necessitados; 

 As turmas do Centro Universitário de Pato Branco que obtiverem percentual de 

respondentes acima de “90%”, escolherá junto com a sua Coordenação, instituições 

beneficentes (dentre algumas selecionadas), para doação do leite arrecadado;  

 O cálculo se dará sob o número total de respondentes (alunos) das turmas com 

porcentual acima de 90% de adesão na AI (para cada aluno respondente converte-se 

1 litro de leite, até valor limite institucional estipulado);  

 Realizar agendamento (publicar cronograma) para entrega do leite com 

representantes da turma/curso, acordado com as Coordenações de Cursos e Setor de 

Suprimentos; 

 Valor limite total institucional da ação para conversão em leite de R$ 2.000,00. 

 
Quadro 2: Descritivo Operacional. 

Fonte: CPA. 
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Ornella Bertuol Antunes 

Reitora 
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Carla Maria Ruedell 

Pró-Reitora Acadêmica 
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Carla Maria W. Caldas Baumer 

Coordenação Acadêmica 
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Luiz Fernando Rigatti 

Coordenação Comissão Própria de Avaliação 
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