
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À Sra. Regina Beatriz Bevilacqua  
Coordenadora da Comissão de Avaliação Institucional – PRODIRH/UFG 
Ref.: Relatório sobre os resultados da Autoavaliação 2009 
 
 
 
Apresentamos o relatório de análise dos resultados da autoavaliação 2009 do Curso de 
Administração do Campus Catalão, realizado pela coordenação deste, gerado em função dos 
questionários respondidos pelos estudantes de graduação por ocasião da matrícula no 2º 
semestre de 2009.  
Os procedimentos adotados foram a análise das respostas, priorizando os maiores percentuais, 
e o agrupamento de resultados sobre assuntos semelhantes, conforme tabela a seguir. 
 
 

Itens 01 a 04 

Plano de Ensino 
Observa-se que em relação á apresentação do plano de ensino pelos 
professores no início do período letivo, os alunos consideram que mais de 
76% dos professores cumpriram a atividade. A coordenação do Curso de 
Administração tem se empenhado no sentido de buscar a totalidade deste 
item, sendo que, a maior dificuldade neste item está em sensibilizar 
professores de outros cursos que prestam serviço ao Curso de 
Administração. Tal ação justifica o bom percentual de respostas do item 02, 
no qual 87% concordam que a maioria dos planos de curso contém os 
objetivos, procedimentos de ensino e de avaliação, conteúdos e bibliografia 
da disciplina. O item 3 espelha que mais da metade dos estudantes 
consideram relevantes essas informações.É coerente  a predominância de  
aulas expositivas com a participação dos alunos,  o que é reiterado pela 
maioria (71,7%) das respostas do item 04. Vale ressaltar que por ser um 
curso noturno, em que a grade maioria dos alunos trabalha durante o dia, 
era de se esperar poucas aulas práticas. 
 
 

Item 05 
Pesquisa como estratégia de aprendizagem  
Os resultados indicam que os alunos não demonstram clareza quanto à 
relação ensino e pesquisa. Faz-se necessário aprofundar o diálogo nesse 
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sentido no ambiente de ensino. 
 

Itens 06 a 10 
 

Procedimentos, material de ensino e instrumentos de avaliação 
Os percentuais obtidos no que se refere aos procedimentos de ensino são 
satisfatórios, uma vez que observadas as especificidades do curso, e o 
mesmo ocorre com o tipo de material utilizado pelos professores. No que se 
refere aos recursos audiovisuais e tecnologias para o ensino, temos um 
resultado também satisfatório. É importante lembrar que cada professor 
lotado no curso tem à sua disposição equipamentos multimídia para todas 
suas aulas (um para cada um).  
No que se refere a avaliação, 71,7% dos alunos aprovam os métodos 
utilizados, o que nos pontua satisfatoriamente. 
 

Itens 11 e 12 

Disponibilidade dos professores e domínio de conteúdo  
No que se refere á disponibilidade extraclasse, o curso precisa melhorar sua 
comunicação. Apesar de haver horários previamente estabelecidos para 
atendimento extraclasse, e de estes horários estarem disponíveis no site do 
curso, os alunos parecem desconhecer o fato. Em relação ao domínio de 
conteúdo a maioria dos alunos percebem um bom domínio por parte dos 
professores. 
 

Itens 13 e 14 

Programa de monitoria  
Os percentuais sugerem ser necessário o aumento de bolsas para monitoria, 
contudo, esta coordenação e alguns professores, principalmente os ligados à 
contabilidade, matemática financeira e microeconomia encontraram 
dificuldades para selecionar alunos dispostos a realizarem a monitoria, 
mesmo recebendo a bolsa. Neste sentido, o que se observa, é que o mercado 
de trabalho, mesmo para não formados, remunera melhor. 
 

Itens 15 e 20 
 

Participação em eventos  
O resultado indica que tanto o curso como a UFG estão favorecendo a 
participação dos alunos em eventos científicos. Neste item falta maior 
mobilidade tanto do corpo docente, quando dos discentes no sentido de 
aumentar a participação neste tipo de evento. Convém ressaltar que somente 
a partir do ano de 2010, o curso passou a dispor de orçamento que 
possibilita tais participações, coisa que até então não ocorria. 
No que se refere ao local de participação dos eventos (entidades 
promotoras), percebe-se alta concentração em eventos da própria UFG. Esta 
situação possivelmente está ligada ao fato da maioria dos alunos 
trabalharem, o que inviabiliza a participação destes em eventos em outras 
instituições. Convém ressaltar que possíveis participações, através Centros 
Acadêmicos ou Diretórios Acadêmicos poderia ser melhorada. 
 

Itens 16 e 17 

Nível de exigência e contribuição do curso  
Os resultados demonstram que a grande maioria dos alunos acredita que o 
nível de exigência do curso está adequado (41,3%), da mesma forma em 
relação à contribuição do curso (43,5%). Interessante o dado de que 13% 
dos alunos afirmam que o curso deveria ter exigido muito mais e outros 
13%, que o curso deveria ter exigido um pouco mais, trata-se de um grupo 
específico, que se identificado pode ser mais bem trabalhado 



Itens 18, 19 e 
26 

Atividades acadêmicas não obrigatórias, e projetos de pesquisa 
(iniciação científica) 
No item atividades acadêmicas não obrigatórias evidenciou-se grande falha 
na divulgação dos eventos promovidos pela instituição, pois a maioria dos 
alunos 54,3% alegaram o desconhecimento de tais atividades, sendo que, 
existem muitas atividades no campus e em outros campus da UFG. Outro 
fator a ser considerado está atrelado aos projetos de iniciação científica, que 
com o mesmo percentual elevado não é percebido pelos alunos. Neste caso, 
temos que parte do problema deve-se ao fato da inexistência de professores 
doutores no curso no período da avaliação, item que está sendo trabalhado 
com a lotação de um professor doutor e com a qualificação em andamento 
de outros cinco professores. 
 

Itens 22 a 25 

Relação do curso com aspectos sociais 
Os percentuais nestes itens permitem concluir que o currículo do curso 
atende as expectativas de boa parte dos alunos com relação à articulação 
ensino e sociedade. No que se refere à oportunidade de participar de 
iniciativas e ações comunitárias 32,6% dos alunos alegam que o curso não 
oferece oportunidades. Há de se lembrar que a grande maioria dos alunos 
trabalha durante o dia. Atividades deste cunho poderiam então ser 
desenvolvidas aos finais de semana, mediante disponibilidade de recursos 
humanos da própria instituição, atrelados à interesses de alunos. 
 

Itens 27 e 29 

Programas de extensão 
O Curso de Administração desenvolve vários projetos de extensão, contudo 
a pesquisa deixa claro que os alunos precisam ser melhor informados sobre 
tais ações. Convém ressaltar, que a partir do segundo semestre de 2010, a 
coordenação em conjunto com os representantes discentes está trabalhando 
neste sentido. Foram criados vários canais de comunicação, como um site 
para o curso e um blog, que é alimentado pelos próprios alunos com 
informações diversas e de interesse comum. 
 

Item 28 
 

Avaliação da iniciação científica 
A pesquisa deixa claro que os alunos precisam ser melhor informados sobre 
tais ações. Convém ressaltar, que a partir do segundo semestre de 2010, a 
coordenação em conjunto com os representantes discentes está trabalhando 
neste sentido. 
 

Itens 30 a 36 

Instalações físicas 
Os resultados obtidos indicam que os estudantes avaliam de modo 
satisfatório as instalações físicas, considerando como adequados os quesitos 
sala de aula, laboratórios, ambientes de trabalho e estudo, material de 
consumo e equipamentos para aulas práticas. Em relação ao item 36, 
percebe-se que os alunos não estão bem informados sobre a existência de 
laboratórios no curso. O conceito de laboratórios multiusuários ainda não 
está assimilado pelos alunos. De qualquer forma, está licitado e em fase de 
construção o prédio que abrigará definitivamente o curso. Desta forma, 
além de gabinetes para professores, teremos laboratório de informática 
exclusivo além de espaço para empresa júnior e incubadora de empresas 
(ambas já em processo de criação). 



 

Item 37 a 42 
 

Biblioteca  
Os percentuais indicam uma boa utilização da biblioteca e uma boa 
percepção dos alunos acerca do acervo disponível. No que se refere aos 
periódicos científicos percebe-se certo desconhecimento da existência 
destes. O horário de funcionamento é adequado segundo a grande maioria 
dos respondentes, sendo que, as instalações para leitura e estudo nas 
dependências desta são também adequadas segundo os alunos. 
 

Itens 43 e 44 

Conhecimento de informática e acesso a computadores 
O que se pode perceber pelos resultados é que os alunos do Curso de 
Administração consideram ter bom conhecimento de informática. No que se 
refere à disponibilização de computadores pela instituição, 41,3% dos 
alunos alegam ter acesso de forma limitada. Neste ponto convém ressaltar 
que com o término das obras do prédio que está sendo edificado para o 
curso, esta relação tende a ser muito melhorada. 
 

 
 
 
Considerações gerais 
 
De uma forma geral, percebe-se que os resultados espelhados em 2009 demonstram um bom 
desempenho do Curso de Administração na visão dos alunos. Contudo, evidencia-se que o 
aspecto informação, ou canal de comunicação, precisa ser melhorado. Em diversos itens o 
curso poderia ser melhor avaliado pelos seus usuários (alunos) e não o foi em função da falta 
de informação destes dos recursos que lhe estão disponíveis. 
 
Neste sentido, vale ressaltar que no ano 2010 foram iniciadas várias frentes de trabalho na 
tentativa de melhorar esta situação. O curso criou um site que facilita muito o acesso às 
informações mais importantes e, incentivando a iniciativa dos representantes do corpo 
discente, disponibiliza estas e outras informações em um blog criado e mantido pelos alunos. 
 
Atendendo a sugestão dos representantes do corpo discente, o colegiado do curso aprovou em 
reunião ordinária que pelo menos uma vez por semestre será convocada uma reunião geral, a 
ser realizada no anfiteatro do campus, visando esclarecimentos gerais acerca de projetos de 
extensão e de pesquisa em que os alunos interessados podem se engajar, além de, de uma 
forma democrática, ouvir possíveis reivindicações que visem a melhoria do ensino, as 
condições de trabalho e aprendizagem além da aceitação dos alunos no mercado de trabalho. 
 
 
Catalão, aos Trinta dias do mês de Novembro do ano de Dois Mil e Dez da Era Cristã. 
 
 
Prof. Vagner Rosalem 
Coordenador do Curso de Administração – CAC 
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