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RESUMO: A elaboração do relatório de Autoavaliação Institucional (RAAI) é uma das principais atividades 
incumbidas aos Núcleos de Avaliação das Unidades da UFRGS (NAUs). O RAAI consiste em uma pesquisa onde 
são seguidas normas acadêmicas e métodos científicos buscando averiguar e investigar o desempenho de cada 
unidade dentro da universidade. O relatório também segue os eixos e dimensões do Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Superior—SINAES, tais como Infraestrutura, Comunicação, Atendimento aos estudantes, 
Representatividade dos colegiados, Técnicos-administrativos, Ensino, Pesquisa e Extensão. Visando aprimorar o 
método de coleta de dados utilizado na elaboração deste relatório, em 2018, a coordenação do Núcleo de Avaliação 
da Unidade da Faculdade de Arquitetura (NAU-Arq) implementou um questionário de avaliação específico para 
a comunidade acadêmica da unidade, mais precisamente docentes, discentes e técnicos-administrativos. Uma das 
questões indagava sobre a atuação do NAU-Arq. O resultado foi que 48% dos respondentes optou pela resposta 
“não sei”. Foram recebidas respostas como: “Até o momento não tinha ouvido falar do NAU” e “O NAU quase 
não aparece para os estudantes. Não sabemos o que o NAU realmente faz”. Constatou-se então a necessidade de 
melhor divulgar as atividades realizadas pelo NAU-Arq. Desde então, o Núcleo tem tomado providências para 
aprimorar seus serviços e para que a popularidade das suas atividades prospere, tais como a revitalização do site, 
divulgação de eventos nas redes sociais e a publicação do RAAI-Arq completo no repositório digital da UFRGS, 
LUME. Em abril de 2019, foi iniciado um processo de revitalização do site do NAU-Arq, com um design mais 
atual tendo em vista facilitar o acesso, adicionando fotografias feitas no próprio local da unidade e divulgando 
eventos relacionados ao núcleo. Para a divulgação das atividades do NAU-Arq na Semana de Avaliação em junho 
de 2019, estabeleceu-se contato com os diretórios acadêmicos dos cursos da unidade para promover os eventos no 
Facebook e, nesta mesma rede social, foi criada uma página própria ao Núcleo. Por fim, visando transmitir maior 
credibilidade e promover maior visibilidade do trabalho de produção intelectual realizado pelo Núcleo, o RAAI-
Arq 2018 foi disponibilizado para consulta em seu formato completo no LUME. Conforme dados estatísticos 
fornecidos por este repositório digital, até agosto de 2019, o relatório já havia sido acessado 108 vezes. O Salão 
de Ensino UFRGS oferecerá uma outra importante oportunidade para promover esta publicação, tornar públicos 
os seus resultados, e compartilhar experiências de avaliação visando a melhoria da qualidade institucional e do 
ensino superior público. Palavras-chave: divulgação; avaliação institucional; ensino superior. 
 
 


