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● Avaliação do Ensino Remoto Emergencial - realizada por discentes e 

docentes. 

A Tabela 15 apresenta as médias das notas atribuídas à Instituição pela 

comunidade acadêmica nas consultas públicas realizadas durante o calendário 

acadêmico 2020/2. 

 

Tabela 15. Médias das notas por dimensão atribuídas à Instituição pela comunidade 
acadêmica da UFJ, durante o período de 08 a 24 de setembro de 2021, referente ao 
Calendário Acadêmico do segundo semestre de 2020. 

Dimensão Média 

Avaliação institucional pelo discente 8 

Avaliação institucional pelo docente 7,3 

Avaliação institucional pelo docente gestor vinculado às Pró-reitorias 8,5 

Avaliação institucional pelo técnico administrativo em educação 8,3 

Avaliação do curso pelo discente 7,8 

Avaliação do curso pelo docente 8,3 

Avaliação do curso pelo docente gestor vinculado às Pró-reitorias 8,1 

Avaliação do docente pelo discente 9,2 

Avaliação do ensino remoto emergencial pelo discente 8,8 

Avaliação do ensino remoto emergencial pelo docente 8,6 

Fonte: Comissão Própria de Avaliação. 

4.17 Indicadores De Desempenho Do TCU 

Anualmente todas as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), 

entregam ao Tribunal de Contas da União (TCU) um relatório e indicadores de gestão 

e desempenho, conhecido como Indicadores do TCU. Desde 2021, iniciamos o 

preenchimento dos dados e indicadores referentes à UFJ. 

Para a consulta desses indicadores, o governo disponibiliza uma ferramenta 

aberta ao público chamada Painel Universidade 360. Esse e outros diversos 

indicadores podem ser acompanhados no site <https://www.gov.br/mec/pt-

br/universidade360/painel-universidade-360>. Os dados da UFJ ainda não constam 

no site em sua totalidade, pois apenas constam dados de 2020 e de anos anteriores. 

Todos os dados abaixo relacionados, são relativos ao calendário civil de 2021 e 

foram entregues em 2022 para o TCU. O custo corrente levado em consideração é 

https://www.gov.br/mec/pt-br/universidade360/painel-universidade-360
https://www.gov.br/mec/pt-br/universidade360/painel-universidade-360
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sem o hospital universitário, já que algumas universidades possuem o hospital, o que 

onera mais o custo corrente da universidade figura 14. 

 

Figura 14 – Custo Corrente da Universidade, comparado à média nacional e ao do 

centro-oeste em 2020. 

 

Fonte: Secretaria de Planejamento - Seplan Universidade Federal de Jataí - UFJ. 

 

O custo corrente, dividido pelo número de aluno equivalente é outra métrica para 

o TCU, levando em consideração os alunos da graduação, pós e residência médica, 

embora que em 2021 ainda não possuíamos residência desse tipo (figura 15). 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Custo corrente dividido pelo número de aluno equivalente. 
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Fonte: Secretaria de Planejamento - Seplan. Universidade Federal de Jataí - UFJ. 

Muito provavelmente devido ao momento pandêmico que passamos, o número 

de alunos efetivamente matriculados em 2021, comparado ao ano de 2020, foi muito 

reduzido, principalmente olhando para a graduação (figura 16). 

 

Figura 16 – Total de alunos efetivamente matriculados na graduação e pós-graduação 

(mestrado e doutorado). 

Fonte: Secretaria de Planejamento - Seplan Universidade Federal de Jataí - UFJ. 
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Outro indicador que foi impactado pela pandemia, foi a taxa de sucesso na 

graduação. Esse indicador é calculado com a porcentagem do número de diplomados 

dividido pelo número de ingressantes (figura 17). 

Em 2020 foram 882 alunos ingressantes e 423 diplomados, já em 2021 foram 

949 ingressantes e apenas 227 diplomados. Apesar do maior número de 

ingressantes em 2021, pode ser observado menos diplomados em 2021 que em 

2020. 

 

Figura 17 – Taxa de sucesso na graduação. 

 

Fonte: Secretaria de Planejamento - Seplan. Universidade Federal de Jataí - UFJ. 

 

Uma métrica importante para a pós-graduação é seu conceito da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que para o mestrado 

possui nota máxima 5 e para o doutorado, 7 é o conceito máximo. A média atual do 

conceito CAPES dos programas da UFJ é de 3,5, sendo próximo às médias nacional 

e da região centro-oeste (figura 18). 
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Figura 18 : Conceito CAPES. 

 

Fonte: Secretaria de Planejamento - Seplan. Universidade Federal de Jataí - UFJ. 

 

Para o cálculo do índice de qualificação do corpo docente, é utilizado a 

quantidade de docentes, levando em consideração sua titulação (doutorado, 

mestrado, especialização ou graduação). Cada título tem um peso que é multiplicado 

pelo número de docentes com a titulação e dividido pelo número total de docentes. A 

UFJ possui um corpo docente qualificado, próximo às médias nacionais e do centro-

oeste (figura 19). 

 

Figura 19: Índice de qualificação do corpo docente. 

 

Fonte: Secretaria de Planejamento - Seplan. Universidade Federal de Jataí - UFJ. 
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Para o cálculo do número de professores equivalentes, considera-se o regime 

de dedicação à universidade, contando os professores substitutos e visitantes, 

desconsiderando os que estão em afastamento ou cedidos. Pode ser observado que 

a UFJ está muito abaixo da média nacional e da região centro-oeste (figura 20). 

 

Figura 20: Número de professores equivalentes 

 

Fonte: Secretaria de Planejamento - Seplan. Universidade Federal de Jataí - UFJ. 

 

Para o cálculo do número de funcionários equivalentes, considera-se o regime 

de dedicação à universidade, contando considerando os terceirizados, 

desconsiderando os que estão em afastamento ou cedidos. Pode ser observado que 

a UFJ está muito abaixo da média nacional e da região centro-oeste (figura 21). 
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Figura 21 : Número de funcionários  equivalentes. 

 

Fonte: Secretaria de Planejamento - Seplan. Universidade Federal de Jataí - UFJ. 

 
No cálculo da razão entre o aluno tempo integral pelo número de professores 

equivalentes e do aluno tempo integral pelo número de funcionários equivalentes pode 

ser observado que as métricas da UFJ ficam abaixo das médias do centro-oeste e 

nacional (figura 22). 

 

Figura 22: Razão entre aluno tempo integral e professores ou funcionários 

equivalentes. 

 

Fonte: Secretaria de Planejamento - Seplan Universidade Federal de Jataí - UFJ. 
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A proporcionalidade entre o número de funcionários equivalente e o número 

de professores equivalente, traz uma relação. 

 

Figura 23: Razão entre funcionário equivalente e número de professores equivalente. 

 

Fonte: Secretaria de Planejamento - Seplan Universidade Federal de Jataí - UFJ. 

Todos os dados coletados na Universidade, são postados na plataforma do 

Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle (SIMEC) 

<http://simec.mec.gov.br/login.php>. 

As orientações e maiores explicações sobre os cálculos dos indicadores de 

gestão, são da Decisão Nº 408/2002-Plenário e Acórdãos N° 1043/2006 e N° 

2167/2006 – Plenário Tribunal de Contas da União, versão 2010. 

Todos os dados postados e gerados no SIMEC, inclusive com a comparação da 

UFJ referente a 2020 a 2021 e a comparação das médias nacionais e da região centro-

oeste estão na tabela 16 abaixo. Com os dados e métricas, sendo de responsabilidade 

da UFJ, podem ser mais bem acompanhadas para poder planejar e avaliar melhor as 

ações na comunidade. 
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