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Apresentação 

 

Este documento apresenta o Relatório da Autoavaliação Institucional da Universidade 

Federal de Jataí (UFJ) referente ao Calendário Acadêmico da Graduação 2021/1, sendo ele parte 

integrante das Avaliações inerentes ao triênio 2021 - 2023. 

A Autoavaliação Institucional engloba as dimensões do ensino, pesquisa e extensão, além 

da própria gestão universitária. Desta maneira, as informações obtidas a respeito da UFJ 

permitirão, após análise e reflexão, a proposição e/ou adequação das ações e estratégias pré-

estabelecidas visando o aperfeiçoamento das atividades executadas na Instituição. 

O relatório referente ao Calendário Acadêmico da Graduação 2021/1 trás um ensaio 

analítico sobre o Ensino Remoto Emergencial (ERE), momento que se encerrou neste período. 

Para tal fim, buscou-se uma perspectiva de avaliação já empregada em outras Instituições de 

Ensino Superior (IES), tanto públicas como privadas, assim como em empresas. Trata-se do 

sistema Net Promoter Score (NPS). Tal avaliação busca mensurar o grau de satisfação do público 

que recebeu os serviços prestados por essas Instituições. No caso da UFJ, essa apreciação 

ocorreu sobre um dos pontos essenciais da IES, ou seja, o ensino prestado aos discentes durante 

a vigência do ERE. 

 

Daniel Bartoli de Sousa 

Presidente da CPA/UFJ 

Outubro/2022 

  



Princípios norteadores da avaliação. Objetivos da avaliação 

 

A Lei Nº 10.861, de 14 de abril de 2004, institui o Sistema Nacional da Avaliação da 

Educação Superior – SINAES e, por meio do art. 11, prevê: 

Art. 11. Cada instituição de ensino superior, pública ou privada, constituirá Comissão 

Própria de Avaliação - CPA, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação desta Lei, 

com as atribuições de condução dos processos de avaliação internos da instituição, de 

sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo INEP, obedecidas as seguintes 

diretrizes: 

I – constituição por ato do dirigente máximo da instituição de ensino superior, ou por 

previsão no seu próprio estatuto ou regimento, assegurada a participação de todos os segmentos 

da comunidade universitária e da sociedade civil organizada, e vedada a composição que 

privilegie a maioria absoluta de um dos segmentos; 

II – atuação autônoma em relação a conselhos e demais órgãos colegiados existentes na 

instituição de educação superior. 

A CPA é constituída por membros representantes dos segmentos da comunidade 

universitária e da sociedade civil organizada, tendo como objetivo conduzir o processo de 

avaliação institucional, dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico de seus 

estudantes, buscando a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da expansão 

da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e 

social e, especialmente, a promoção do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades 

sociais das instituições de educação superior, por meio da valorização de sua missão pública, da 

promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da 

autonomia e da identidade institucional. 

Dessa forma, a CPA tem o objetivo de zelar pela institucionalização da autoavaliação 

evidenciando suas fragilidades e suas potencialidades a fim de contribuir com o aperfeiçoamento 

das suas atividades e com o cumprimento de sua missão enquanto instituição social e promotora 

da educação superior. 

 

Eixos e Dimensões avaliadas 

 

A Avaliação Institucional da UFJ 2020/2 foi embasada nos eixos e dimensões 

apresentados pela Lei nº 10.861, em seu art. 3º: As dez dimensões estão agrupadas em cinco 

eixos dispostas conforme apresentado abaixo: 

- Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional 

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

- Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 



Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

- Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 

- Eixo 4: Políticas de Gestão 

Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

- Eixo 5: Infraestrutura Física 

Dimensão 7: Infraestrutura Física 

 

A Avaliação Institucional da UFJ tem e terá embasamento em tais eixos e dimensões para 

a elaboração dos instrumentos da Autoavaliação Institucional aplicados aos docentes, discentes e 

técnicos administrativos em educação (TAEs) no triênio 2021 - 2023. 

  



Resultado da Autoavaliação Institucional na Universidade Federal de Jataí - Calendário 

2021/1 

 

A seguir são apresentados os resultados da Autoavaliação Institucional da UFJ 

considerando-se a Avaliação Institucional, a Avaliação dos Cursos, a Avaliação dos Docentes 

pelos Discentes e a Avaliação do Ensino Remoto Emergencial (ERE). Para os questionários 

aplicados foram permitidas atribuições de notas de 0 a 10, além de “Não se Aplica” (N/A). 

 

Participação na Autoavaliação Institucional 

 

A Autoavaliação Institucional foi realizada durante o período de 10 a 24 de fevereiro de 

2022, via Portal SIGAA e Plataforma G-suite/Google Forms. Um total de 1.513 participantes 

respondeu aos instrumentos da Autoavaliação Institucional, a saber: 1.246 discentes, 183 

docentes, 76 Técnicos Administrativos em Educação (TAEs) e oito Docentes em Cargo de 

Gestão sem componente curricular cadastrado no SIGAA (DCGs). Seguem os dados dos 

docentes e discentes por Unidade Acadêmica (UA) ou Unidade Acadêmica Especial (UAE) nas 

Tabelas 1 e 2 e dos TAEs e DCGs na Tabela 3. 

 

  



Tabela 1: Quantitativo de docentes e discentes que participaram da Autoavaliação Institucional 

referente ao Calendário Acadêmico 2021/1. 

 

UA/UAE 
Docentes Discentes 

Total na 
IES 

Participaram % 
Total na 

IES 
Participaram % 

Ciências Humanas e Letras 37 16 43,2 432 123 28,5 

Ciências Sociais Aplicadas 17 4 23,5 314 78 24,8 

Educação 24 8 33,3 258 87 33,7 

Estudos Geográficos 13 9 69,2 87 26 29,9 

Ciências Agrárias 56 56 100,0 859 415 48,3 

Ciências Biológicas 28 9 32,1 168 75 44,6 

Ciências da Saúde 101 51 50,5 985 327 33,2 

Ciências Exatas e 
Tecnológicas 

51 30 58,8 296 115 38,9 

Universidade Federal de 
Jataí 

327 183 56,0 3399 1246 36,7 

UA - Unidade Acadêmica; UAE - Unidade Acadêmica Especial; IES - Instituição de Ensino Superior 

  



A Autoavaliação Institucional 2021/1 foi respondida por 56,0% dos docentes da UFJ. 

Considerando-se por UA ou UAE, verificou-se a baixa adesão dos docentes da UAE de Ciências 

Sociais Aplicadas com 23,5%. Em contraponto, a UA de Ciências Agrárias destacou-se com a 

totalidade dos docentes respondendo ao questionário aplicado. No segmento discente, apenas 

36,7% dos discentes da UFJ participaram do processo. Nenhuma Unidade atingiu 50,0% de 

participação discente. As melhores adesões ocorreram com os discentes das UA de Ciências 

Agrárias com 48,3% e da UAE de Ciências Biológicas com 44,6% de participação. A menor 

participação ocorreu na UAE de Ciências Sociais Aplicadas com 24,8%. 

Comparativamente à Autoavaliação Institucional 2020/2, houve uma maior participação 

docente nas Unidades: Ciências Sociais Aplicadas; Educação; Estudos Geográficos; Ciências 

Agrárias; Ciências da Saúde e Ciências Exatas e Tecnológicas, culminando assim em maior 

participação geral dos docentes da UFJ (2020/2 = 51,6% vs 2021/1 = 56,0%). No segmento 

discente, com exceção da UAE de Ciências Sociais Aplicada, na qual a participação foi 

praticamente a mesma do semestre anterior (2020/2 = 25,0% vs 2021/1 = 24,8%), todas as 

Unidades apresentaram maior adesão dos discentes ao processo de Autoavaliação Institucional, 

refletindo uma participação de 36,7% dos discentes da UFJ (2020/2 = 28,4%). 

 

 

  



Tabela 2: Quantitativo de discentes por Unidades Acadêmicas (UA) ou Unidades Acadêmicas 

Especiais (UAE) e por Curso que participaram da Autoavaliação Institucional referente ao 

Calendário 2021/1. 

 

UA/UAE 
Participação 
discente por 

UA/UAE 
Cursos 

Total de 
discente 

por 
Curso/UFJ 

Participação 
discente 

por Curso 

Porcentagem 
da 

participação 
discente 

por Curso 

Ciências 
Humanas e 

Letras 

123 História 124 27 21,8% 

  Letras 126 45 35,7% 

  Psicologia 182 51 28,0% 

Ciências Sociais 
Aplicadas 

78 Direito 314 78 24,8% 

Educação 87 Pedagogia 107 87 81,3% 

Estudos 
Geográficos 

26 Geografia 87 26 29,9% 

Ciências 
Agrárias 

415 Agronomia 294 138 46,9% 

  Engenharia 
Florestal 

102 39 38,2% 

  Medicina 
Veterinária 

338 170 50,3% 

  Zootecnia 125 68 54,4% 

Ciências 
Biológicas 

75 Ciências 
Biológicas 

168 75 44,6% 

Ciências da 
Saúde 

327 Biomedicina 146 65 44,5% 

  Educação 
Física 

200 68 34,0% 

  Enfermagem 127 58 45,7% 

  Fisioterapia 178 63 35,4% 

  Medicina 335 73 21,8% 

Ciências Exatas 
e Tecnológicas 

115 Ciências da 
Computação 

148 50 33,8% 

  Física 22 16 72,7% 

  Matemática 41 16 39,0% 

  Química 84 33 39,3% 

Universidade 
Federal de Jataí 

1246  3399 1246 36,7% 

 

A análise por Curso nas UAs ou UAEs reflete uma alta participação discente nos Cursos de 

Pedagogia (81,3%) e de Física (72,7%). Nos Cursos de Medicina Veterinária e Zootecnia, a 

participação discente ficou um pouco acima da casa de 50,0%. Nos demais, o envolvimento dos 

discentes ficou entre 21,8% (História e Medicina) e 46,9% (Agronomia). Essa baixa participação 

coloca em análise os mecanismos de divulgação da Autoavaliação Institucional, condição a ser 

trabalhada com o setor competente da UFJ. 



 

Tabela 3: Quantitativo de TAEs e DCGs que participaram da Autoavaliação Institucional referente 

ao Calendário Acadêmico 2021/1. 

 

 Total na IES Participação % 

TAEs 131 76 58,0 

DCGS 10 8 80,0 

IES - Instituição de Ensino Superior; TAEs - Técnicos Administrativos em Educação; DCGs - Docentes em Cargo de 

Gestão sem componente curricular cadastrado no SIGAA 

 

Na Autoavaliação Institucional 2021/1 ocorreu uma participação de 58,0% dos TAEs, 

porcentagem superior à de 2020/2 (23,0%). Uma das possíveis explicações para a maior adesão 

foi a proximidade dos membros da equipe da CPA/UFJ, via reunião do Conselho Universitário 

(CONSUNI) com os representantes dos TAEs na Instituição. Como ainda há necessidade da 

realização dessa Autoavaliação via Plataforma G-suite/Google Forms, segundo os representantes 

dos TAEs, lembretes via grupo de Whatspp favorecem a participação. Frente a esse incremento, 

destacamos que o uso de mídias sociais tais como, por exemplo, o Whatsapp deverá ser 

pensado buscando reforçar a importância da participação da comunidade universitária nos futuros 

processos de Autoavaliação Institucional. 

Quanto aos DCGs, houve a participação de 80,0% dos docentes em 2021/1 frente a 75,0% 

em 2020/2. Nesse segmento também se fez necessária a utilização da Autoavaliação via 

plataforma G-suit/Google Forms pelo ainda não acesso ao módulo disponibilizado no SIGAA. 

 

Resultado da Avaliação Institucional pelo Docente 

 

O instrumento de Avaliação Institucional aplicado junto aos Docentes da UFJ foi composto 

por 20 questões, a saber: 

  



 

Avaliação Institucional pelo Docente 

1.1. A autoavaliação institucional é utilizada de forma a contribuir com a melhoria da instituição. 

1.2. As ações de extensão, de pesquisa, de inovações tecnológicas e de desenvolvimento 

artístico e cultural são divulgadas no meio acadêmico. 

1.3. A UFJ promove ações voltadas à valorização da diversidade, do meio ambiente, da memória 

cultural, da defesa e promoção dos direitos humanos e da igualdade étnico-racial. 

1.4. A ouvidoria atende as chamadas gerando melhorias da qualidade institucional. 

1.5. As atividades oferecidas, tais como programas de pós-graduação, congressos, palestras, 

dentre outros, possibilitam a formação continuada. 

1.6. A infraestrutura geral da UFJ atende às necessidades de trabalho, oferecendo condições 

ergonômicas e de acessibilidade 

1.7. A infraestrutura do sistema de bibliotecas atende às necessidades da comunidade 

acadêmica, incluindo acessibilidade. 

1.8. A infraestrutura do sistema de bibliotecas atende às necessidades da comunidade 

acadêmica, incluindo as estações individuais e coletivas para estudos. 

1.9. A infraestrutura geral da UFJ atende às necessidades de trabalho, oferecendo equipamentos 

e softwares atualizados. 

1.10. O clima organizacional e as relações pessoais promovem uma boa convivência.  

1.11. As diretrizes do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) estão alinhadas às ações de 

planejamento administrativo e pedagógico. 

1.12. Existem mecanismos de acompanhamento, de avaliação e de possíveis readequações das 

ações decorrentes do planejamento administrativo e pedagógico. 

1.13. A qualificação, a capacitação e a formação permanente dos docentes estão relacionadas 

com as necessidades dos cursos, das políticas institucionais e das demandas socioeconômicas. 

1.14. As demandas financeiras, do seu local de trabalho, são supridas via recursos institucionais 

e/ou recursos captados. 

1.15. A atribuição de atividades e de responsabilidades está de acordo com as competências da 

equipe e é feita de forma equânime. 

1.16. As ações de acolhimento e apoio psicológico promovidas atendem as necessidades dos 

docentes. 

1.17. Foram e estão sendo implantadas medidas sanitárias de segurança e de contenção a 

COVID-19. 

1.18. Ações de apoio e solidariedade para o enfrentamento a COVID-19 atendem as demandas 

sociais. 

1.19. As ações voltadas para acesso aos recursos tecnológicos (computadores e internet) 

atendem às necessidades. 

1.20. Os eventos e atividades ofertados durante a pandemia possibilitam a continuidade da 

atuação institucional no âmbito acadêmico, social, científico e cultural. 

Quadro 01: Questionário apresentado aos Docentes sobre a Avaliação Institucional durante a 

Autoavaliação Institucional 2021/1. 

 

As médias das notas por questionamento da Avaliação Institucional 2021/1 pelos Docentes 

por UA ou UAE, assim como os resultados da Avaliação Institucional 2020/2 e seu comparativo 

(Desempenho) estão apresentados na Tabela 4. 



Tabela 4: As médias das notas por questionamento da Avaliação Institucional 2021/1 pelos Docentes por UA ou UAE. 

 

UA/UAE 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 MÉDIA 

Ciências 
Humanas e 

Letras 
7,3 8,1 6,4 8,6 8,1 5,3 7,6 7,9 6,1 6,1 6,8 7,1 7,8 5,6 6,7 5,4 7,6 7,1 6,4 7,6 7,0 

Ciências 

Sociais 

Aplicadas 

7,3 8,3 7,5 5,3 6,0 5,8 5,8 7,5 4,7 5,5 7,0 7,0 6,8 4,8 6,5 3,3 6,5 4,5 3,5 6,0 6,0 

Educação 8,1 8,6 8,6 8,1 8,6 5,1 6,1 7,1 5,3 5,8 7,1 6,5 7,8 4,6 6,1 6,1 8,0 7,9 5,6 8,0 7,0 

Estudos 

Geográficos 
8,0 9,0 7,1 7,9 8,4 6,2 8,1 8,4 5,0 7,1 7,5 7,3 7,2 5,0 6,7 7,8 8,7 7,2 5,8 7,1 7,3 

Ciências 

Agrárias 
7,4 8,5 7,7 7,5 8,0 5,7 8,2 8,2 5,4 7,1 7,2 6,6 7,2 4,7 6,1 6,9 8,0 7,7 5,7 7,4 7,1 

Ciências 

Biológicas 
8,1 8,6 7,8 7,5 8,8 4,7 8,2 8,4 4,9 7,0 7,5 7,3 7,2 5,2 6,7 5,3 9,0 8,4 5,1 8,4 7,2 

Ciências da 

Saúde 
8,6 8,6 7,9 7,6 8,5 6,6 8,1 8,4 6,2 6,8 7,2 7,1 7,1 5,9 6,4 7,1 8,7 8,0 6,5 7,4 7,4 

Ciências 

Exatas e 

Tecnológicas 

8,5 8,8 8,2 8,8 8,4 6,0 8,6 8,7 6,1 7,6 6,9 7,2 7,8 5,9 7,8 7,7 9,1 8,4 6,9 8,0 7,8 

Universidade 

Federal de 

Jataí 

8,0 8,6 7,7 7,8 8,2 5,9 8,0 8,3 5,7 6,9 7,1 6,9 7,4 5,3 6,6 6,7 8,4 7,8 6,1 7,5 7,3 

UA - Unidade Acadêmica; UAE - Unidade Acadêmica Especial 



Considerando-se a UFJ, a média geral das Avaliações Institucionais em 2021/1 e 2020/2 

realizadas pelos Docentes foi a mesma, ou seja, 7,3. Dessa forma, o comparativo geral entre os 

semestres manteve-se sem alteração, não havendo variação na média dos questionamentos. 

Cabe salientar que ambos semestres se desenvolveram em momentos críticos da pandemia da 

Covid-19, situação que pode justificar tal resultado. 

Cabe indicar que oito dos vinte questionamentos apresentaram médias indicativas de 

Fragilidades, ou seja, com valores abaixo de 7,0, sendo eles: “1.6. A infraestrutura geral da UFJ 

atende às necessidades de trabalho, oferecendo condições ergonômicas e de acessibilidade.”; 

“1.9. A infraestrutura geral da UFJ atende às necessidades de trabalho, oferecendo equipamentos 

e softwares atualizados.”; “1.10. O clima organizacional e as relações pessoais promovem uma 

boa convivência.”; “1.12. Existem mecanismos de acompanhamento, de avaliação e de possíveis 

readequações das ações decorrentes do planejamento administrativo e pedagógico.”; “1.14. As 

demandas financeiras, do seu local de trabalho, são supridas via recursos institucionais e/ou 

recursos captados.”; “1.15. A atribuição de atividades e de responsabilidades está de acordo com 

as competências da equipe e é feita de forma equânime.”; “1.16. As ações de acolhimento e 

apoio psicológico promovidas atendem as necessidades dos docentes.”; “1.19. As ações voltadas 

para acesso aos recursos tecnológicos (computadores e internet) atendem às necessidades.” 

Entre esses, destacam-se como Fragilidades em todas as UAs/UAEs os questionamentos 1.6, 

1.9, 1.14, e 1.19. 

Nas UAs/UAEs de Ciências Humanas e Letras, de Ciências Sociais Aplicadas e de 

Educação, a média geral dos questionamentos quanto à Avaliação Institucional pelos docentes 

indicou Fragilidades. 

 

Resultado da Avaliação Institucional pelo Discente 

 

O instrumento de Autoavaliação Institucional aplicado aos Discentes da UFJ foi composto 

por 14 questões, a saber: 

  



Autoavaliação Institucional pelo Discente 

1.1. A autoavaliação institucional é utilizada na melhoria da instituição. 

1.2. As ações de extensão, de pesquisa, de inovações tecnológicas e de desenvolvimento 

artístico e cultural são divulgadas no meio acadêmico. 

1.3. A UFJ promove ações voltadas à valorização da diversidade, do meio ambiente, da memória 

cultural, da defesa e promoção dos direitos humanos e da igualdade étnico-racial. 

1.4. A ouvidoria atende às chamadas gerando melhorias da qualidade institucional. 

1.5. As atividades oferecidas, tais como programas de pós-graduação, congressos, palestras, 

dentre outros, possibilitam a formação continuada. 

1.6. A infraestrutura geral da UFJ atende às necessidades de estudo, oferecendo condições 

ergonômicas e de acessibilidade. 

1.7. A infraestrutura do sistema de bibliotecas atende às necessidades dos estudantes, incluindo 

acessibilidade. 

1.8. A infraestrutura do sistema de bibliotecas atende às necessidades dos estudantes, incluindo 

as estações individuais e coletivas para estudos. 

1.9. O clima organizacional e as relações pessoais promovem uma boa convivência. 

1.10.  Os serviços de atendimento e apoio ao estudante, incluindo ações de acolhimento, 

permanência, apoio psicopedagógico, são eficientes e divulgados no meio acadêmico. 

1.11.  Foram e estão sendo implantadas medidas sanitárias de segurança e de contenção a 

COVID-19. 

1.12.  Ações de apoio e solidariedade para o enfrentamento a COVID-19 atendem as demandas 

sociais. 

1.13.  As ações voltadas para acesso aos recursos tecnológicos (computadores e internet) 

atendem às necessidades dos estudantes. 

1.14.  Os eventos e atividades ofertados durante a pandemia possibilitam a continuidade da 

atuação institucional no âmbito acadêmico, social, científico e cultural. 

Quadro 02: Questionário apresentado aos Discentes sobre a Avaliação Institucional durante a 

Autoavaliação Institucional 2021/1. 
 

As médias das notas da Avaliação Institucional pelos Discentes estão apresentadas por UA 

ou UAE (Tabela 05) ou por Curso (Tabela 06). 

Tabela 5: As médias das notas por questionamento da Avaliação Institucional 2021/1 pelos 

Discentes por UA ou UAE. 

UA/UAE 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 Média 

Ciências Humanas e 
Letras 

7,9 8,1 8,3 7,5 8,5 7,6 8,8 8,8 8,2 7,9 8,5 8,1 7,5 8,1 8,1 

Ciências Sociais 
Aplicadas 

7,5 7,5 8,2 7,0 7,9 6,9 7,9 8,0 7,7 7,0 8,5 7,6 6,9 7,5 7,6 

Educação 8,8 8,7 9,1 8,4 9,0 8,3 8,8 8,7 8,9 8,8 9,3 8,8 7,7 8,4 8,7 

Estudos Geográficos 8,1 8,2 8,6 7,6 8,5 7,6 6,9 7,4 8,2 8,1 8,5 8,0 7,2 7,6 7,9 

Ciências Agrárias 6,0 8,3 8,3 7,5 8,4 7,8 8,1 8,3 8,1 7,7 8,6 8,0 7,5 7,6 8,0 

Ciências Biológicas 8,2 8,6 8,9 7,7 8,8 8,6 9,1 9,1 8,8 8,4 8,9 8,2 8,2 8,3 8,5 

Ciências da Saúde 8,4 8,2 8,7 7,6 8,9 8,3 8,8 8,9 8,5 8,2 9,0 8,5 8,1 8,0 8,4 

Ciências Exatas e 
Tecnológicas 

8,5 8,5 8,8 8,3 9,0 8,6 9,2 9,1 8,8 8,5 9,2 8,9 8,5 8,5 8,7 

Universidade Federal 
de Jataí 

7,9 8,3 8,5 7,6 8,6 8,1 8,8 8,9 8,3 7,8 8,6 8,1 7,9 7,8 8,2 

UA - Unidade Acadêmica; UAE - Unidade Acadêmica Especial 

 



Considerando-se a UFJ, a média geral das Avaliações Institucionais em 2021/1 pelos 

Discentes foi de 8,2, apresentando uma melhoria em relação à de 2020/2 (8,0). Ao considerar a 

média da Avaliação por UA/UAE, em todas houve a sinalização de Potencialidades, destacando-

se em três delas o questionamento “1.11. Foram e estão sendo implantadas medidas sanitárias 

de segurança e de contenção a COVID-19.” 

Na UAE de Ciências Sociais Aplicadas, quatro dos 14 questionamentos apareceram como 

Fragilidades, sendo eles: “1.4. A ouvidoria atende as chamadas gerando melhorias da qualidade 

institucional.”; “1.6. A infraestrutura geral da UFJ atende às necessidades de estudo, oferecendo 

condições ergonômicas e de acessibilidade.”; “1.10. Os serviços de atendimento e apoio ao 

estudante, incluindo ações de acolhimento, permanência, apoio psicopedagógico, são eficientes e 

divulgados no meio acadêmico.” e “1.13. As ações voltadas para acesso aos recursos 

tecnológicos (computadores e internet) atendem às necessidades dos estudantes.” 

 
Tabela 6: As médias das notas por questionamento da Avaliação Institucional 2021/1 pelos 

Discentes por Curso. 

 

Curso 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 MÉDIA 

Agronomia 8,5 8,6 9,0 8,5 9,0 8,9 9,3 9,3 8,8 8,6 9,3 8,7 8,6 8,4 8,8 

Biomedicina 8,7 8,3 8,7 8,2 9,0 8,7 9,1 9,1 8,5 8,4 9,1 9,0 8,4 8,4 8,7 

Ciências Biológicas 8,2 8,6 8,9 7,7 8,8 8,6 9,1 9,1 8,8 8,4 8,9 8,2 8,2 8,3 8,5 

Ciências da 
Computação 

8,3 7,5 8,2 7,6 8,0 7,8 8,3 8,3 8,2 7,7 8,3 8,1 7,5 7,5 8,0 

Direito 7,5 7,5 8,2 7,0 7,9 6,9 7,9 8,0 7,7 7,0 8,5 7,6 6,9 7,5 7,6 

Educação Física 8,5 8,4 8,7 7,9 9,0 8,2 8,8 8,7 8,7 8,0 8,7 8,1 7,7 8,1 8,4 

Enfermagem 8,8 8,6 9,0 8,3 9,0 8,8 8,9 8,9 9,1 8,6 9,4 8,9 8,5 8,4 8,8 

Engenharia florestal 8,0 8,2 8,8 7,3 8,4 7,8 8,3 8,5 7,8 7,6 8,5 8,1 7,3 7,5 8,0 

Física 8,2 9,3 8,8 8,3 8,8 8,7 9,3 9,3 8,9 8,4 9,4 8,9 8,7 8,4 8,8 

Fisioterapia 8,0 8,2 9,0 7,2 8,9 8,1 9,0 9,0 8,4 8,1 8,9 8,6 8,2 7,9 8,4 

Geografia 8,1 8,2 8,6 7,6 8,5 7,6 6,9 7,4 8,2 8,1 8,5 8,0 7,2 7,6 7,9 

Historia 8,3 8,4 8,4 8,0 8,9 8,3 8,9 8,7 8,2 7,9 8,8 8,4 7,6 8,5 8,4 

Letras 8,6 8,4 8,9 8,1 8,8 8,5 9,2 9,2 9,0 8,4 8,8 8,6 7,9 8,4 8,6 

Matemática 9,3 8,6 9,3 9,1 9,6 9,0 9,6 9,6 8,9 9,1 9,6 9,4 8,7 9,3 9,2 

Medicina 7,8 7,6 8,1 6,5 8,7 7,6 8,4 8,6 7,7 7,8 8,7 8,0 7,5 7,0 7,9 

Medicina Veterinária 7,7 7,6 8,2 7,1 8,4 7,6 8,6 8,7 8,4 7,6 8,4 7,9 7,8 7,3 8,0 

Pedagogia 8,8 8,7 9,1 8,4 9,0 8,3 8,8 8,7 8,9 8,8 9,3 8,8 7,7 8,4 8,7 

Psicologia 6,8 7,6 7,7 6,3 7,9 6,1 8,4 8,5 7,5 7,2 8,0 7,4 7,0 7,3 7,4 

Química 8,3 8,6 9,0 8,2 9,6 8,8 9,4 9,3 9,0 8,8 9,3 9,3 9,1 8,8 9,0 

Zootecnia 7,5 7,9 8,3 7,3 8,7 8,0 8,9 9,1 8,2 7,8 8,2 7,9 7,5 7,8 8,1 

Universidade Federal 
de Jataí 

7,9 8,3 8,5 7,6 8,6 8,1 8,8 8,9 8,3 7,8 8,6 8,1 7,9 7,8 8,2 

 

Na percepção dos Discentes, os questionamentos “1.7. A infraestrutura do sistema de 

bibliotecas atende às necessidades dos estudantes, incluindo acessibilidade.” e “1.8. A 

infraestrutura do sistema de bibliotecas atende às necessidades dos estudantes, incluindo as 



estações individuais e coletivas para estudos.”, os quais envolvem sistema de bibliotecas, foram 

os que mais apresentaram indicadores de Potencialidades nos Cursos. 

Os Cursos que mais indicaram Potencialidades na Avaliação Institucional pelos discentes 

foram o Curso de Matemática, indicando 11/14 dos questionamentos e o Curso de Química, com 

8/14. Como resultado dessa percepção, a média geral nesses cursos foi de 9,2 e 9,0, 

respectivamente. Nos Cursos de Direito e de Psicologia, 4/14 dos questionamentos feitos sobre a 

Avaliação Institucional retornaram com indicativos de Fragilidades, havendo em comum os 

questionamentos “1.4. A ouvidoria atende as chamadas gerando melhorias da qualidade 

institucional.”; “1.6. A infraestrutura geral da UFJ atende às necessidades de estudo, oferecendo 

condições ergonômicas e de acessibilidade.” e “1.13. As ações voltadas para acesso aos 

recursos tecnológicos (computadores e internet) atendem às necessidades dos estudantes.” Para 

os discentes do Curso de Medicina, o questionamento 1.4. foi também evidenciado como uma 

Fragilidade na Instituição. 

 

Resultado da Avaliação Institucional pelo Técnico Administrativo em Educação (TAE). 

 

O instrumento de Avaliação Institucional aplicado junto aos TAEs da UFJ foi composto por 

20 questões, a saber: 

  



Autoavaliação Institucional pelo Técnico Administrativo em Educação (TAE) 

1.1. A autoavaliação institucional é utilizada de forma efetiva na melhoria da instituição. 

1.2. As ações de extensão, de pesquisa, de inovações tecnológicas e de desenvolvimento 

artístico e cultural são divulgadas no meio acadêmico. 

1.3. A UFJ promove ações voltadas à valorização da diversidade, do meio ambiente, da memória 

cultural, da defesa e promoção dos direitos humanos e da igualdade étnico-racial. 

1.4. A ouvidoria atende às chamadas gerando melhorias da qualidade institucional. 

1.5. As atividades oferecidas, tais como programas de pós-graduação, congressos, palestras, 

dentre outros, possibilitam a formação continuada. 

1.6. A infraestrutura geral da UFJ atende às necessidades de trabalho, oferecendo condições 

ergonômicas e de acessibilidade. 

1.7. A infraestrutura do sistema de bibliotecas atende às necessidades da comunidade 

acadêmica, incluindo acessibilidade. 

1.8. A infraestrutura do sistema de bibliotecas atende às necessidades da comunidade 

acadêmica, incluindo as estações individuais e coletivas para estudos. 

1.9. A infraestrutura geral da UFJ atende às necessidades de trabalho, oferecendo equipamentos 

e softwares atualizados. 

1.10. O clima organizacional e as relações pessoais promovem uma boa convivência. 

1.11. As diretrizes do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) estão alinhadas às ações de 

planejamento administrativo e pedagógico. 

1.12. Existem mecanismos de acompanhamento, de avaliação e de possíveis readequações das 

ações decorrentes do planejamento administrativo. 

1.13. A qualificação e a capacitação dos técnicos administrativos estão relacionadas com as 

necessidades das atividades, das políticas institucionais e das demandas socioeconômicas. 

1.14. As demandas financeiras, do seu local de trabalho, são supridas via recursos institucionais 

e/ou recursos captados. 

1.15. A atribuição de atividades e de responsabilidades está de acordo com as competências da 

equipe e é feita de forma equânime. 

1.16. As ações de acolhimento e apoio psicológico promovidas atendem as necessidades dos 

técnicos administrativos. 

1.17. Foram e estão sendo implantadas medidas sanitárias de segurança e de contenção a 

COVID-19. 

1.18. Ações de apoio e solidariedade para o enfrentamento a COVID-19 atendem as demandas 

sociais. 

1.19. As ações voltadas para acesso aos recursos tecnológicos (computadores e internet) 

atenderam às necessidades. 

1.20. Os eventos e atividades ofertados durante a pandemia possibilitam a continuidade da 

atuação institucional no âmbito acadêmico, social, científico e cultural. 

Quadro 03: Questionário apresentado aos Técnicos Administrativos em Educação (TAEs) sobre a 

Avaliação Institucional durante a Autoavaliação Institucional 2021/1. 



 

Tabela 7: As médias das notas por questionamento da Avaliação Institucional 2021/1 pelos Técnicos Administrativos em Educação (TAEs). 

 

Questionamento 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 1.18. 1.19. 1.20. Média 

Média 7,1 8,3 7,7 7,5 7,9 6,4 8,8 8,8 6,5 6,9 7,2 6,7 7,3 6,8 7,0 6,4 8,2 7,7 7,0 7,7 7,4 

 

A nota média da Avaliação Institucional realizada pelos TAEs foi 7,4, ficando abaixo do 

semestre anterior (2020/2 = 8,3). Colaboraram para tal redução a indicação de Fragilidade nos 

questionamentos: “1.6. A infraestrutura geral da UFJ atende às necessidades de trabalho, 

oferecendo condições ergonômicas e de acessibilidade.”; “1.9. A infraestrutura geral da UFJ atende 

às necessidades de trabalho, oferecendo equipamentos e softwares atualizados.”; “1.10. O clima 

organizacional e as relações pessoais promovem uma boa convivência.”; “1.12. Existem 

mecanismos de acompanhamento, de avaliação e de possíveis readequações das ações 

decorrentes do planejamento administrativo e pedagógico.”; “1.14. As demandas financeiras, do 

seu local de trabalho, são supridas via recursos institucionais e/ou recursos captados.”; “1.16. As 

ações de acolhimento e apoio psicológico promovidas atendem as necessidades dos técnicos 

administrativos.” e “1.19. As ações voltadas para acesso aos recursos tecnológicos (computadores 

e internet) atendem às necessidades.” Chama a atenção que todos esses questionamentos foram 

indicados como Fragilidade também pelos Docentes. 

No referente a Potencialidades, não houve indicação pelos TAEs, permanecendo os 

demais questionamentos dentro da normalidade. 

 



Resultado da Avaliação Institucional pelos Docentes em Cargo de Gestão sem componente 

curricular cadastrado no SIGAA (DCGs). 
 

O instrumento de Avaliação Institucional aplicado junto aos Docentes em Cargo de Gestão 

sem componente curricular cadastrado no SIGAA foi composto por 20 questões. 

Autoavaliação institucional pelos Docentes em Cargo de Gestão sem componente curricular 

cadastrado no SIGAA 

1.1. A autoavaliação institucional é utilizada de forma a contribuir com a melhoria da instituição. 

1.2. As ações de extensão, de pesquisa, de inovações tecnológicas e de desenvolvimento artístico e 

cultural são divulgadas no meio acadêmico. 

1.3. A UFJ promove ações voltadas à valorização da diversidade, do meio ambiente, da memória 

cultural, da defesa e promoção dos direitos humanos e da igualdade étnico-racial. 

1.4. A ouvidoria atende às chamadas gerando melhorias da qualidade institucional. 

1.5. As atividades oferecidas, tais como programas de pós- graduação, congressos, palestras, dentre 

outros, possibilitam a formação continuada.   

1.6. A infraestrutura geral da UFJ atende às necessidades de trabalho, oferecendo condições 

ergonômicas e de acessibilidade. 

1.7. A infraestrutura do sistema de bibliotecas atende às necessidades da comunidade acadêmica, 

incluindo acessibilidade.  

1.8. A infraestrutura do sistema de bibliotecas atende às necessidades da comunidade acadêmica, 

incluindo as estações individuais e coletivas para estudos.  

1.9. A infraestrutura geral da UFJ atende às necessidades de trabalho, oferecendo equipamentos e 

softwares atualizados. 

1.10. O clima organizacional e as relações pessoais promovem uma boa convivência. 

1.11. As diretrizes do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) estão alinhadas às ações de 

planejamento administrativo e pedagógico. 

1.12. Existem mecanismos de acompanhamento, de avaliação e de possíveis readequações das 

ações decorrentes do planejamento administrativo e pedagógico. 

1.13. A qualificação, a capacitação e a formação permanente dos docentes estão relacionadas com 

as necessidades dos cursos, das políticas institucionais e das demandas socioeconômicas. 

1.14. As demandas financeiras, do seu local de trabalho, são supridas via recursos institucionais e/ou 

recursos captados.  

1.15. A atribuição de atividades e de responsabilidades está de acordo com as competências da 

equipe e é feita de forma equânime. 

1.16. As ações de acolhimento e apoio psicológico promovidas atendem as necessidades dos 

docentes. 

1.17. Foram e estão sendo implantadas medidas sanitárias de segurança e de contenção a COVID-

19. 

1.18. Ações de apoio e solidariedade para o enfrentamento a COVID-19 atendem as demandas 

sociais. 

1.19. As ações voltadas para acesso aos recursos tecnológicos (computadores e internet) atendem às 

necessidades. 

1.20. Os eventos e atividades ofertados durante a pandemia possibilitam a continuidade da atuação 

institucional no âmbito acadêmico, social, científico e cultural. 

Quadro 04: Questionário apresentado sobre a UFJ aos Docentes Gestores sem componente 

curricular cadastrado no SIGAA durante a Avaliação Institucional 2021/1. 

 

Na Avaliação Institucional 2021/1, 80,0% (8/10) dos Docentes em Cargo de Gestão sem 

componente curricular cadastrado no SIGAA participaram. Nesse segmento também se fez 



necessário a utilização da avaliação via plataforma G-suit/Google Forms pela impossibilidade de 

acesso ao módulo de Avaliação Institucional disponibilizado no SIGAA. 

 



Tabela 8: As médias das notas por questionamento da Avaliação Institucional 2021/1 pelos Docentes em Cargo de Gestão sem componente 

curricular cadastrado no SIGAA (DCGs). 

 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 Média 

9,1 9,3 8,4 9,3 8,9 6,6 9,5 9,9 6,6 7,1 8,5 8,0 8,3 7,8 8,8 6,8 9,0 8,8 8,0 9,5 8,4 

 

A média geral da Avaliação Institucional na visão dos DCGs foi 8,4, muito próxima a de 

2020/2 (8,5). Cabe destacar como Potencialidades apontadas: “1.1. A autoavaliação institucional 

é utilizada de forma a contribuir com a melhoria da instituição.”; “1.2. As ações de extensão, de 

pesquisa, de inovações tecnológicas e de desenvolvimento artístico e cultural são divulgadas no 

meio acadêmico.”; “1.4. A ouvidoria atende as chamadas gerando melhorias da qualidade 

institucional.”; “1.7. A infraestrutura do sistema de bibliotecas atende às necessidades da 

comunidade acadêmica, incluindo acessibilidade.”; “1.8. A infraestrutura do sistema de 

bibliotecas atende às necessidades da comunidade acadêmica, incluindo as estações 

individuais e coletivas para estudos.”; “1.17. Foram e estão sendo implantadas medidas 

sanitárias de segurança e de contenção a COVID-19.” e “1.20. Os eventos e atividades 

ofertados durante a pandemia possibilitam a continuidade da atuação institucional no âmbito 

acadêmico, social, científico e cultural.”  

Entre as Fragilidades apontadas verificam-se: “1.6. A infraestrutura geral da UFJ atende 

às necessidades de trabalho, oferecendo condições ergonômicas e de acessibilidade.”; “1.9. A 

infraestrutura geral da UFJ atende às necessidades de trabalho, oferecendo equipamentos e 

softwares atualizados.” e “1.16. As ações de acolhimento e apoio psicológico promovidas 

atendem as necessidades dos docentes.”  

 



Respostas dos discentes ao instrumento de avaliação dos Cursos 

 

Os discentes responderam ao instrumento aplicado contendo 13 perguntas objetivas e 

tiveram como alternativa atribuir notas entre 0 e 10 para o nível de satisfação ou Não se aplica 

(N/A). O total de alunos que responderam foi de 1246 discentes e as questões sobre os Cursos 

destinadas aos discentes estão descritas a seguir: 

Avaliação do Curso pelo Discente 

2.1. O portal discente favorece a troca de informações e a interatividade entre estudantes e 

professores. 

2.2. A Coordenação do curso interage com os estudantes. 

2.3. O atendimento prestado pelos servidores técnico-administrativos da Unidade Acadêmica 

atende às necessidades dos estudantes. 

2.4. Os recursos audiovisuais e tecnológicos e o acesso à internet atendem às necessidades do 

curso. 

2.5. A Coordenação do curso analisa e responde às demandas dos estudantes em tempo hábil, 

contribuindo para o desenvolvimento do curso. 

2.6. A Coordenação do curso destina um horário de atendimento ao estudante 

2.7. As condições dos cenários de atividades práticas atendem às necessidades do curso. 

2.8. O acervo do sistema de bibliotecas atende às necessidades do curso. 

2.9. Os estágios curriculares obrigatórios ou os internatos dão suporte para a formação 

acadêmica do estudante e do futuro exercício profissional. 

2.10. Os campos de estágios curriculares obrigatórios ou os internatos oferecem condições e 

supervisão adequadas para a aprendizagem 

2.11. O curso oferece apoio pedagógico extraclasse ao estudante como: monitoria, tutoria, 

atendimento pelo professor, dentre outros. 

2.12. Os conteúdos das disciplinas ou módulos são desenvolvidos de forma interdisciplinar 

durante o semestre 

2.13. O curso estimula a participação em atividades de pesquisa, extensão, estágios não 

obrigatórios e divulgação de conhecimento científico. 

Quadro 05: Questionário apresentado sobre o curso aos discentes durante a Avaliação 

Institucional 2021/1. 

 

Na Tabela 09 é possível observar as médias de notas atribuídas em todos os itens pelos 

Cursos respondentes, sendo as médias abaixo de 7,0 pontos representam as Fragilidades e, as 

acima de 9,0, as Potencialidades. 

  



Tabela 09. Médias da avaliação por itens atribuídas pelos discentes por Curso de Graduação da 

Universidade Federal de Jataí. 

 

Curso 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 Qtde 

Agronomia 8,39 9,28 9,13 8,67 9,14 9,13 7,53 9,07 9,15 8,87 8,58 8,61 8,49 138 

Biomedicina 7,68 8,05 8,42 7,91 8,48 8,02 7,39 9,00 8,82 8,71 8,94 8,40 8,63 65 

Ciências Biológicas 7,72 8,08 7,96 8,15 7,84 7,76 6,88 8,40 8,09 8,05 8,53 8,26 8,44 75 

Ciências da 
Computação 

6,52 7,58 7,63 7,41 7,60 7,83 6,91 7,92 7,69 7,11 7,46 7,38 7,47 50 

Direito 7,17 6,79 7,64 6,75 6,59 6,06 7,40 7,12 7,56 7,54 7,46 7,77 7,70 78 

Educação Física 8,14 7,38 7,92 7,49 7,92 8,03 6,49 8,15 8,30 8,32 8,58 8,07 8,17 68 

Enfermagem 8,26 7,86 8,89 7,79 8,48 8,09 7,52 8,08 9,05 9,09 8,66 8,84 8,84 58 

Engenharia 
Florestal 

7,62 7,79 7,87 7,62 8,08 7,97 7,39 8,35 7,82 8,16 8,15 7,87 7,97 39 

Física 8,07 8,19 8,63 8,88 9,13 8,69 8,63 9,38 8,69 8,25 8,94 8,69 9,06 16 

Fisioterapia 7,89 6,71 7,78 7,49 7,24 6,59 6,02 8,50 8,56 8,45 8,51 7,89 7,86 63 

Geografia 7,58 8,31 7,81 7,65 8,23 8,44 7,24 7,38 8,09 7,68 7,76 7,84 7,83 26 

História 8,30 8,37 8,56 7,85 8,93 8,67 8,08 8,58 8,72 8,80 8,76 8,50 9,30 27 

Letras 7,96 8,78 8,67 8,73 8,98 8,37 7,71 8,74 8,49 8,63 8,91 8,93 8,89 45 

Matemática 8,44 8,47 9,19 9,13 9,19 8,14 8,63 8,93 9,47 9,13 9,19 8,40 9,13 16 

Medicina 6,80 7,96 8,29 7,42 7,74 7,91 5,47 7,96 7,86 7,37 8,41 7,99 8,20 73 

Medicina 
Veterinária 

7,35 7,46 7,96 7,40 7,87 8,09 5,89 7,78 8,46 8,43 8,05 7,82 7,14 170 

Pedagogia 7,87 8,80 8,73 8,47 8,89 8,79 8,42 8,71 9,14 8,97 8,69 8,83 8,72 87 

Psicologia 6,84 8,57 7,90 7,37 8,32 8,11 5,93 7,58 7,21 6,41 8,57 7,68 8,18 51 

Química 8,45 8,15 8,58 8,36 8,59 8,13 8,58 8,85 9,63 9,50 8,84 8,94 9,06 33 

Zootecnia 7,13 7,72 7,88 7,28 7,76 8,33 7,15 8,53 8,63 8,35 8,32 7,97 8,34 68 

Qtde - Quantidade de alunos 

Observa-se pela Tabela 09 que o item “2.7. As condições dos cenários de atividades 

práticas atendem às necessidades do curso.” destaca-se como Fragilidade em sete dos 20 

cursos, ou seja, 35% dos cursos apontam o cenário de práticas como uma preocupação. Por 

outro lado, 25% dos cursos apontam o item “2.9. Os estágios curriculares obrigatórios ou os 

internatos dão suporte para a formação acadêmica do estudante e do futuro exercício 

profissional.” como uma Potencialidade. Outro apontamento feito por 20% dos cursos indicando 

Potencialidade foi relacionado ao item “2.13. O curso estimula a participação em atividades de 

pesquisa, extensão, estágios não obrigatórios e divulgação de conhecimento científico.” 

 

  



Análise dos Resultados das respostas dos discentes por curso 

 

Tabela 10: Médias da avaliação por itens atribuídas pelos discentes ao Curso de Agronomia da 

Universidade Federal de Jataí. 

 

Curso 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 Qtde 

Agronomia 8,39 9,28 9,13 8,67 9,14 9,13 7,53 9,07 9,15 8,87 8,58 8,61 8,49 138 

Qtde - Quantidade de alunos 

Os alunos do Curso de Agronomia atribuíram notas consideradas potencialidades para os 

itens “2.2. A Coordenação do curso interage com os estudantes.”; “2.3. O atendimento prestado 

pelos servidores técnico-administrativos da Unidade Acadêmica atende às necessidades dos 

estudantes.”; “2.5. A Coordenação do curso analisa e responde às demandas dos estudantes em 

tempo hábil, contribuindo para o desenvolvimento do curso.”; “2.6. A Coordenação do curso 

destina um horário de atendimento ao estudante.”; “2.8. O acervo do sistema de bibliotecas 

atende às necessidades do curso.” e “2.9. Os estágios curriculares obrigatórios ou os internatos 

dão suporte para a formação acadêmica do estudante e do futuro exercício profissional.” Todas 

as notas atribuídas foram acima de 7,0 pontos, não havendo itens apontados como Fragilidade. 

Tabela 11: Médias da avaliação por itens atribuídas pelos discentes ao Curso de Biomedicina da 

Universidade Federal de Jataí. 

 

Curso 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 Qtde 

Biomedicina 7,68 8,05 8,42 7,91 8,48 8,02 7,39 9,00 8,82 8,71 8,94 8,40 8,63 65 

Qtde - Quantidade de alunos 

Os alunos do Curso de Biomedicina atribuíram notas consideradas Potencialidades para o 

item “2.8. O acervo do sistema de bibliotecas atende às necessidades do curso.” A nota para este 

item tem sido confirmada por outros cursos, tendo em vista o material acadêmico e estrutura 

destinada aos acadêmicos pelo sistema de bibliotecas. Apesar de todas as notas estarem acima 

de 7,0 pontos, alguns itens merecem destaque, por terem sido bem avaliados, sendo estes os 

itens “2.9. Os estágios curriculares obrigatórios ou os internatos dão suporte para a formação 

acadêmica do estudante e do futuro exercício profissional.” e “2.11. O curso oferece apoio 

pedagógico extraclasse ao estudante como: monitoria, tutoria, atendimento pelo professor, dentre 

outros.” Não houveram itens apontados como Fragilidade. 

 

  



Tabela 12: Médias da avaliação por itens atribuídas pelos discentes aos Cursos de Ciências 

Biológicas da Universidade Federal de Jataí. 

 

Curso 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 Qtde 

Ciências 

Biológicas 
7,72 8,08 7,96 8,15 7,84 7,76 6,88 8,40 8,09 8,05 8,53 8,26 8,44 75 

Qtde - Quantidade de alunos 

As avaliações correspondentes a Ciências Biológicas agrupam os Cursos na modalidade 

Licenciatura e Bacharelado. Sobre as notas, podemos observar as consideradas Fragilidades 

para o item “2.7. As condições dos cenários de atividades práticas atendem às necessidades do 

curso.” As notas deste item demonstram o desafio enfrentado sobre os campos de prática durante 

a pandemia, pois o período de avaliação ainda corresponde a uma etapa de aulas desenvolvidas 

de modo remoto. Apesar das demais notas estarem acima de 7,0 pontos, não houve itens 

apontados como Potencialidades. 

Tabela 13: Médias da avaliação por itens atribuídas pelos discentes ao Curso de Ciências da 

Computação da Universidade Federal de Jataí. 

 

Curso 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 Qtde 

Ciências da 

Computação 
6,52 7,58 7,63 7,41 7,60 7,83 6,91 7,92 7,69 7,11 7,46 7,38 7,47 50 

Qtde - Quantidade de alunos 

No curso de Ciências da Computação não houve itens apontados como Potencialidades. 

Consideradas como Fragilidades foram apontados os itens “2.1. O portal discente favorece a 

troca de informações e a interatividade entre estudantes e professores.” e “2.7. As condições dos 

cenários de atividades práticas atendem às necessidades do curso.” Os cenários de prática, 

como já citamos, abrangeram parte do período pandêmico, sendo um ponto de atenção também 

neste Curso. Pela área de conhecimento dos alunos, o portal discente foi analisado por outro 

ponto de vista, demonstrando que pode ser melhorado neste quesito e deve ser revisto. 

 

Tabela 14: Médias da avaliação por itens atribuídas pelos discentes ao Curso de Direito da 

Universidade Federal de Jataí. 

 

Curso 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 Qtde 

Direito 7,17 6,79 7,64 6,75 6,59 6,06 7,40 7,12 7,56 7,54 7,46 7,77 7,70 78 

Qtde - Quantidade de alunos 

Os alunos do Curso de Direito também não apontaram Potencialidades. Porém, alguns itens 

receberam notas consideradas dentro das Fragilidades: “2.2. A Coordenação do curso interage 



com os estudantes.”; “2.4. Os recursos audiovisuais e tecnológicos e o acesso à internet atendem 

às necessidades do curso.”; “2.5. A Coordenação do curso analisa e responde às demandas dos 

estudantes em tempo hábil, contribuindo para o desenvolvimento do curso.” e “2.6. A 

Coordenação do curso destina um horário de atendimento ao estudante.” Percebe-se que os 

pontos frágeis convergem sobre o atendimento da Coordenação do Curso junto aos alunos, pois 

três categorias do mesmo tema tiveram notas semelhantes. Os recursos principalmente ligados 

ao acesso à internet podem ter relação principalmente ao período avaliado ter coincidido com 

parte das aulas ainda no contexto remoto e com a transição para o retorno presencial. 

 

Tabela 15: Médias da avaliação por itens atribuídas pelos discentes aos Cursos de Educação 

Física da Universidade Federal de Jataí. 

 

Curso 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 Qtde 

Educação 

Física 
8,14 7,38 7,92 7,49 7,92 8,03 6,49 8,15 8,30 8,32 8,58 8,07 8,17 68 

Qtde - Quantidade de alunos 

Os alunos dos Cursos de Educação Física, modalidades Licenciatura e Bacharelado, 

atribuíram notas considerando Fragilidades para o item “2.7. As condições dos cenários de 

atividades práticas atendem às necessidades do curso.” Como uma constante nas avaliações, os 

cenários de prática novamente foram itens frágeis segundo a visão dos respondentes. Também 

não houve itens apontados como Potencialidades, mas mantiveram as notas acima de 7,0 

pontos. 

 

Tabela 16: Médias da avaliação por itens atribuídas pelos discentes ao Curso de Enfermagem da 

Universidade Federal de Jataí. 

 

Curso 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 Qtde 

Enfermagem 8,26 7,86 8,89 7,79 8,48 8,09 7,52 8,08 9,05 9,09 8,66 8,84 8,84 58 

Qtde - Quantidade de alunos 

 

Em relação aos alunos do Curso de Enfermagem, não houve itens apontados como 

Fragilidades. As notas consideradas Potencialidades foram destinadas aos itens “2.9.Os estágios 

curriculares obrigatórios ou os internatos dão suporte para a formação acadêmica do estudante e 

do futuro exercício profissional.” e “2.10. Os campos de estágios curriculares obrigatórios ou os 

internatos oferecem condições e supervisão adequadas para a aprendizagem.” Diferente dos 

outros cursos, os cenários de prática não chegaram a ser uma Fragilidade e os estágios foram 



bem avaliados, demonstrando que o Curso conseguiu contornar os desafios no contexto das 

atividades. 

 

Tabela 17: Médias da avaliação por itens atribuídas pelos discentes ao Curso de Engenharia 

Florestal da Universidade Federal de Jataí. 

 

Curso 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 Qtde 

Engenharia 

Florestal 
7,62 7,79 7,87 7,62 8,08 7,97 7,39 8,35 7,82 8,16 8,15 7,87 7,97 39 

Qtde - Quantidade de alunos 

Sobre o Curso de Engenharia Florestal as respostas se encaixam no nível mediano em 

geral, pois não apontaram itens de Potencialidades e nem de Fragilidades, mantendo as notas 

entre 7,39 e 8,35 pontos. 

 

Tabela 18: Médias da avaliação por itens atribuídas pelos discentes ao Curso de Física da 

Universidade Federal de Jataí. 

 

Curso 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 Qtde 

Física 8,07 8,19 8,63 8,88 9,13 8,69 8,63 9,38 8,69 8,25 8,94 8,69 9,06 16 

Qtde - Quantidade de alunos 

No Curso de Física foram atribuídas notas consideradas Potencialidades para os itens “2.5. 

A Coordenação do curso analisa e responde às demandas dos estudantes em tempo hábil, 

contribuindo para o desenvolvimento do curso.”; “2.8. O acervo do sistema de bibliotecas atende 

às necessidades do curso.” e “2.13. O curso estimula a participação em atividades de pesquisa, 

extensão, estágios não obrigatórios e divulgação de conhecimento científico.” Tais pontuações 

demonstram um ótimo nível de integração entre a solução de demandas dos alunos pela 

Coordenação, além de estimulá-los na participação de atividades. Não houve itens apontados 

como Fragilidades. 

 

Tabela 19: Médias da avaliação por itens atribuídas pelos discentes ao Curso de Fisioterapia da 

Universidade Federal de Jataí. 

 

Curso 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 Qtde 

Fisioterapia 7,89 6,71 7,78 7,49 7,24 6,59 6,02 8,50 8,56 8,45 8,51 7,89 7,86 63 

Qtde - Quantidade de alunos 



A Coordenação e os cenários de prática foram pontos de Fragilidade apontados pelos 

alunos do Curso de Fisioterapia que atribuíram notas abaixo de 7,0 para os itens “2.2. A 

Coordenação do curso interage com os estudantes.”; “2.6. A Coordenação do curso destina um 

horário de atendimento ao estudante.” e “2.7. As condições dos cenários de atividades práticas 

atendem às necessidades do curso.” Não houve itens apontados como Potencialidades. 

 

Tabela 20: Médias da avaliação por itens atribuídas pelos discentes aos Cursos de Geografia da 

Universidade Federal de Jataí. 

 

Curso 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 Qtde 

Geografia 7,58 8,31 7,81 7,65 8,23 8,44 7,24 7,38 8,09 7,68 7,76 7,84 7,83 26 

Qtde - Quantidade de alunos 

Semelhante à situação do Curso de Física, os alunos dos Cursos de Geografia, não 

apontaram itens de Potencialidades e nem de Fragilidades, mantendo as notas medianas. 

Destaca-se que as respostas abrangem dois cursos, sendo um na modalidade Bacharelado e 

outro na modalidade Licenciatura. 

 

Tabela 21: Médias da avaliação por itens atribuídas pelos discentes ao Curso de História da 

Universidade Federal de Jataí. 

 

Curso 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 Qtde 

História 8,30 8,37 8,56 7,85 8,93 8,67 8,08 8,58 8,72 8,80 8,76 8,50 9,30 27 

Qtde - Quantidade de alunos 

No curso de História foram atribuídas notas consideradas Potencialidades para o item “2.13. 

O curso estimula a participação em atividades de pesquisa, extensão, estágios não obrigatórios e 

divulgação de conhecimento científico.” Isso evidencia o grande incentivo à participação das 

atividades. As notas foram consideradas boas, não apontando itens de Fragilidades. 

 

Tabela 22: Médias da avaliação por itens atribuídas pelos discentes aos Cursos de Letras da 

Universidade Federal de Jataí. 

 

Curso 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 Qtde 

Letras 7,96 8,78 8,67 8,73 8,98 8,37 7,71 8,74 8,49 8,63 8,91 8,93 8,89 45 

Qtde - Quantidade de alunos 



Para os Cursos de Letras, Inglês e Português, foram atribuídas notas medianas, situação 

em que os alunos não apontaram itens de Potencialidades e nem de Fragilidade. 

 

Tabela 23: Médias da avaliação por itens atribuídas pelos discentes ao Curso de Matemática da 

Universidade Federal de Jataí. 

 

Curso 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 Qtde 

Matemática 8,44 8,47 9,19 9,13 9,19 8,14 8,63 8,93 9,47 9,13 9,19 8,40 9,13 16 

Qtde - Quantidade de alunos 

 

Não houve itens apontados como Fragilidades. Por outro lado, houve notas consideradas 

Potencialidades para os itens “2.3. O atendimento prestado pelos servidores técnico-

administrativos da Unidade Acadêmica atende às necessidades dos estudantes.”; “2.4. Os 

recursos audiovisuais e tecnológicos e o acesso à internet atendem às necessidades do curso.”; 

“2.5. A Coordenação do curso analisa e responde às demandas dos estudantes em tempo hábil, 

contribuindo para o desenvolvimento do curso.”; “2.9. Os estágios curriculares obrigatórios ou os 

internatos dão suporte para a formação acadêmica do estudante e do futuro exercício 

profissional.”; “2.10. Os campos de estágios curriculares obrigatórios ou os internatos oferecem 

condições e supervisão adequadas para a aprendizagem.”; “2.11. O curso oferece apoio 

pedagógico extraclasse ao estudante como: monitoria, tutoria, atendimento pelo professor, dentre 

outros.” e “2.13. O curso estimula a participação em atividades de pesquisa, extensão, estágios 

não obrigatórios e divulgação de conhecimento científico.” Em mais de 50% dos itens, o Curso 

recebeu notas acima de 9,0, representando uma avaliação positiva, já que não foram registradas 

Fragilidades.  

 

Tabela 24: Médias da avaliação por itens atribuídas pelos discentes ao Curso de Medicina da 

Universidade Federal de Jataí. 

 

Curso 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 Qtde 

Medicina 6,80 7,96 8,29 7,42 7,74 7,91 5,47 7,96 7,86 7,37 8,41 7,99 8,20 73 

Qtde - Quantidade de alunos 

 

Os alunos do Curso de Medicina atribuíram notas consideradas Fragilidades para os itens 

“2.1. O portal discente favorece a troca de informações e a interatividade entre estudantes e 

professores.” e “2.7. As condições dos cenários de atividades práticas atendem às necessidades 

do curso.” Não houve itens apontados como Potencialidades. 



Tabela 25: Médias da avaliação por itens atribuídas pelos discentes ao Curso de Medicina 

Veterinária da Universidade Federal de Jataí. 

 

Curso 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 Qtde 

Medicina 

Veterinária 
7,35 7,46 7,96 7,40 7,87 8,09 5,89 7,78 8,46 8,43 8,05 7,82 7,14 170 

Qtde - Quantidade de alunos 

 

Os alunos do Curso de Medicina Veterinária atribuíram notas consideradas Fragilidades 

para o item “2.7. As condições dos cenários de atividades práticas atendem às necessidades do 

curso.” Este caso também representa situação considerada ponto de atenção ao destacar os 

problemas encontrados nos cenários de prática, aproximando-se das respostas apontadas em 

outros cursos das áreas de saúde. Não houve itens apontados como Potencialidades, mas as 

notas foram consideradas medianas. 

 

Tabela 26: Médias da avaliação por itens atribuídas pelos discentes ao Curso de Pedagogia da 

Universidade Federal de Jataí. 

 

Curso 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 Qtde 

Pedagogia 7,87 8,80 8,73 8,47 8,89 8,79 8,42 8,71 9,14 8,97 8,69 8,83 8,72 87 

Qtde - Quantidade de alunos 

 

Os alunos do Curso de Pedagogia atribuíram notas consideradas Potencialidades para o 

item “2.9. Os estágios curriculares obrigatórios ou os internatos dão suporte para a formação 

acadêmica do estudante e do futuro exercício profissional.” As demais notas foram medianas, 

sendo que não houve itens apontados como Fragilidades. 

Tabela 27: Médias da avaliação por itens atribuídas pelos discentes ao Curso de Psicologia da 

Universidade Federal de Jataí. 

 

Curso 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 Qtde 

Psicologia 6,84 8,57 7,90 7,37 8,32 8,11 5,93 7,58 7,21 6,41 8,57 7,68 8,18 51 

Qtde - Quantidade de alunos 

 

Outro Curso que apontou fragilidades nos cenários de prática foi o de Psicologia. Os 

respondentes atribuíram notas abaixo de 7,0 para os itens “2.1. O portal discente favorece a troca 

de informações e a interatividade entre estudantes e professores.”; “2.7. As condições dos 

cenários de atividades práticas atendem às necessidades do curso.” e “2.10. Os campos de 



estágios curriculares obrigatórios ou os internatos oferecem condições e supervisão adequadas 

para a aprendizagem.” Não houve itens apontados como Potencialidades. 

 

Tabela 28: Médias da avaliação por itens atribuídas pelos discentes aos Cursos de Química da 

Universidade Federal de Jataí. 

 

Curso 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 Qtde 

Química 8,45 8,15 8,58 8,36 8,59 8,13 8,58 8,85 9,63 9,50 8,84 8,94 9,06 33 

Qtde - Quantidade de alunos 

 

Os Cursos de Química, abrangendo as modalidades Licenciatura e Bacharelado, apontaram 

Potencialidades nos itens “2.9. Os estágios curriculares obrigatórios ou os internatos dão suporte 

para a formação acadêmica do estudante e do futuro exercício profissional.”; “2.10. Os campos de 

estágios curriculares obrigatórios ou os internatos oferecem condições e supervisão adequadas 

para a aprendizagem.” e “2.13. O curso estimula a participação em atividades de pesquisa, 

extensão, estágios não obrigatórios e divulgação de conhecimento científico.” Não houve itens 

apontados como Fragilidades, assim mantendo as notas com um padrão acima de 8,0 pontos. 

 

Tabela 29: Médias da avaliação por itens atribuídas pelos discentes ao Curso de Zootecnia da 

Universidade Federal de Jataí. 

 

Curso 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 Qtde 

Zootecnia 7,13 7,72 7,88 7,28 7,76 8,33 7,15 8,53 8,63 8,35 8,32 7,97 8,34 68 

Qtde - Quantidade de alunos 

 

Notas medianas também foram encontradas nas respostas dos alunos do Curso de 

Zootecnia, não apontando itens de Potencialidades e nem de Fragilidade. 

Quando agrupamos as respostas da Avaliação Institucional pelos Discentes por Unidade 

Acadêmica ou Unidade Acadêmica Especial encontramos as médias demonstradas na Tabela 30. 

 

  



Tabela 30. Autoavaliação Institucional pelos Discentes considerando-se a Unidade Acadêmica ou 

Unidade Acadêmica Especial de origem do curso. 

 

UA/UAE 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 Qtde 

Ciências 
Humanas e 

Letras 
7,7 8,57 8,37 7,98 8,74 8,38 7,24 8,3 8,14 7,94 8,74 8,37 8,79 123 

Ciências 
Sociais 

Aplicadas 
7,17 6,79 7,6 6,75 6,59 6,06 7,4 7,12 7,56 7,54 7,46 7,77 7,7 78 

Educação 7,87 8,8 8,7 8,47 8,89 8,79 8,42 8,71 9,14 8,97 8,69 8,83 8,72 87 

Estudos 
Geográficos 

7,58 8,31 7,8 7,65 8,23 8,44 7,24 7,38 8,09 7,68 7,76 7,84 7,83 26 

Ciências 
Agrárias 

7,62 8,06 8,2 7,74 8,21 8,38 6,99 8,43 8,52 8,45 8,28 8,07 7,99 415 

Ciências 
Biológicas 

7,72 8,08 7,96 8,15 7,84 7,76 6,88 8,4 8,09 8,05 8,53 8,26 8,44 75 

Ciências da 
Saúde 

7,75 7,59 8,26 7,62 7,97 7,72 6,57 8,33 8,51 8,38 8,62 8,23 8,34 327 

Ciências 
Exatas e 

Tecnológicas 
7,87 8,09 8,5 8,44 8,62 8,19 8,18 8,77 8,87 8,49 8,6 8,35 8,68 115 

Universidade 
Federal de 

Jataí 
7,66 8,03 8,17 7,85 8,13 7,96 7,36 8,18 8,36 8,18 8,33 8,21 8,31 1246 

UA - Unidade Acadêmica; UAE - Unidade Acadêmica Especial; Qtde - Quantidade de alunos 

 

Quando analisada a média geral de cada questão para a Universidade, esta fica acima de 

7,0 pontos em todas as 13 questões, sendo que nenhuma média geral se destaca como 

Potencialidade ou como Fragilidade. 

Se avaliado por Unidade Acadêmica ou Unidade Acadêmica Especial, chama-se a atenção 

para a UAE de Ciências Sociais Aplicadas, os quais avaliaram quatro das 13 questões como 

fragilidades sendo elas “2.2. A Coordenação do curso interage com os estudantes.”; “2.4. Os 

recursos audiovisuais e tecnológicos e o acesso à internet atendem às necessidades do curso.”; 

“2.5. A Coordenação do curso analisa e responde às demandas dos estudantes em tempo hábil, 

contribuindo para o desenvolvimento do curso.” e “2.6. A Coordenação do curso destina um 

horário de atendimento ao estudante.” Observa-se que a maior preocupação está relacionada à 

percepção deste público sobre a Fragilidade quanto à Coordenação do Curso, além dos recursos 

audiovisuais, tecnológicos e o acesso à internet. 

A UAE de Educação, que abrange o curso de Pedagogia, foi a única, das oito unidades, 

que apresentou uma Potencialidade, sendo esta para o item “2.9. Os estágios curriculares 

obrigatórios ou os internatos dão suporte para a formação acadêmica do estudante e do futuro 

exercício profissional.” 



Referente às UAE de Ciências Biológicas e UA de Ciências da Saúde, verificou-se a 

mesma Fragilidade referente às atividades práticas, ou seja, o item “2.7. As condições dos 

cenários de atividades práticas atendem às necessidades do curso.” O resultado se assemelha 

ao verificado nas respostas individuais por Curso, em que as Fragilidades foram encontradas em 

sua maioria. 

Os alunos das UAs de Ciências Humanas e Letras; Estudos Geográficos; Ciências 

Agrárias e Ciências Exatas e Tecnológicas tiveram notas consideradas medianas, situadas entre 

7,0 e 9,0, ou seja, não sendo apontadas Potencialidades ou Fragilidades. 

Mediante as médias obtidas pelas UAs/UAEs, é notória a necessidade de serem revistos 

todos os itens para que se possa alcançar Potencialidades, evitando as Fragilidades 

apresentadas nesta avaliação. 

 

Respostas dos docentes ao instrumento de avaliação dos Cursos 

 

Os docentes responderam ao instrumento aplicado contendo 15 perguntas objetivas e 

teriam como alternativa atribuir notas entre 0 e 10 para o nível de satisfação ou Não se aplica 

(N/A). O total de docentes em todas as UAs/UAEs foi de 183 e as questões sobre os cursos 

destinadas aos docentes estão descritas a seguir: 

  



 

Avaliação do Curso pelos Docentes 

2.1. O portal docente favorece a troca de informações e a interatividade entre professores e 

estudantes. 

2.2. A Coordenação do curso interage com os docentes. 

2.3. O atendimento prestado pelos servidores técnico-administrativos da Unidade Acadêmica 

atende às necessidades dos docentes. 

2.4. Os recursos audiovisuais e tecnológicos e o acesso à internet atendem às necessidades 

do curso. 

2.5. A Coordenação do curso analisa e responde às demandas dos docentes em tempo hábil, 

contribuindo para o desenvolvimento do curso 

2.6. A Coordenação do curso destina um horário de atendimento ao docente 

2.7. As condições dos cenários de atividades práticas atendem às necessidades do curso. 

2.8. O acervo do sistema de bibliotecas atende às necessidades do curso. 

2.9. Os estágios curriculares obrigatórios ou os internatos dão suporte para a formação 

acadêmica do estudante e do futuro exercício profissional. 

2.10. Os campos de estágios curriculares obrigatórios ou os internatos oferecem 

condições e supervisão adequadas para a aprendizagem. 

2.11. O curso oferece apoio pedagógico extraclasse ao estudante como: monitoria, 

tutoria, atendimento pelo professor, dentre outros. 

2.12. As bibliografias previstas no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e nos planos de 

ensino são adequadas e disponibilizadas em quantidade suficiente para atender às 

demandas dos estudantes. 

2.13. O PPC é coerente com as diretrizes curriculares nacionais ou com a legislação 

correspondente. 

2.14. O PPC está sendo executado considerando o contexto educacional, as 

características locais e regionais e o perfil profissional do egresso. 

2.15. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso é atuante. 

Quadro 06: Questionário apresentado sobre o curso aos docentes durante a Avaliação 

Institucional 2021/1. 

 

A Tabela distribuída por média de respostas dos docentes nas UAs/UAEs está descrita 

abaixo: 

  



Tabela 31. Avaliação do Curso pelos Docentes considerando-se a Unidade Acadêmica ou 

Unidade Acadêmica Especial. 

 

UA/UAE 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 Qtde 

Ciências Humanas e 

Letras 
7,4 9,4 7,5 6,4 9,6 9,2 7,1 7,0 8,9 7,8 9,0 8,1 8,9 9,2 9,1 16 

Ciências Sociais Aplicadas 8,5 7,0 8,5 5,8 7,3 7,3 7,3 3,5 7,3 7,0 8,8 3,3 6,0 6,3 7,0 4 

Educação 7,3 8,6 6,6 5,6 8,8 8,0 6,2 5,6 8,4 8,3 8,5 6,3 9,4 9,4 8,6 8 

Estudos Geográficos 8,4 9,0 6,8 5,7 9,6 9,3 7,2 7,4 8,1 8,1 8,8 7,9 8,9 8,9 8,8 9 

Ciências Agrárias 8,1 8,8 8,4 6,7 9,1 8,8 6,6 6,7 8,8 8,6 8,7 7,4 9,3 9,0 9,1 56 

Ciências Biológicas 8,4 9,4 9,0 6,0 9,9 10 7,9 6,7 8,9 9,0 9,9 8,0 9,1 9,0 10 9 

Ciências da Saúde 7,9 9,2 8,1 6,6 9,2 9,2 7,3 7,5 8,3 7,6 8,9 8,0 8,6 8,7 9,2 51 

Ciências Exatas e 

Tecnológicas 
8,3 9,5 8,9 7,0 9,7 9,5 7,9 8,3 9,1 8,8 9,4 8,8 9,1 9,2 9,6 30 

Universidade Federal de 

Jataí 
8,0 8,8 7,9 6,2 9,1 8,9 7,1 6,5 8,4 8,1 9,0 7,2 8,6 8,7 8,9 183 

UA - Unidade Acadêmica; UAE - Unidade Acadêmica Especial; Qtde - Quantidade de alunos 

 

A média geral da UFJ na Avaliação dos Cursos indicou como Potencialidades: “2.5. A 

Coordenação do curso analisa e responde às demandas dos docentes em tempo hábil, 

contribuindo para o desenvolvimento do curso.” e “2.11. O curso oferece apoio pedagógico 

extraclasse ao estudante como: monitoria, tutoria, atendimento pelo professor, dentre outros.” 

Como Fragilidades, foram indicados os questionamentos “2,4. Os recursos audiovisuais e 

tecnológicos e o acesso à internet atendem às necessidades do curso.” e “2.8.” O acervo do 

sistema de bibliotecas atende às necessidades do curso.” 

Os docentes da UA de Ciências Humanas e Letras atribuíram notas consideradas 

Potencialidades para os itens “2.2. A Coordenação do curso interage com os docentes.”; “2.5. A 

Coordenação do curso analisa e responde às demandas dos docentes em tempo hábil, 

contribuindo para o desenvolvimento do curso.”; “2.6. A Coordenação do curso destina um horário 

de atendimento ao docente.”; “2.11. O curso oferece apoio pedagógico extraclasse ao estudante 

como: monitoria, tutoria, atendimento pelo professor, dentre outros.”; “2.14. O PPC está sendo 

executado considerando o contexto educacional, as características locais e regionais e o perfil 

profissional do egresso.” e “2.15. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso é atuante.” O 

item apontado como fragilidade foi 2.4. Os recursos audiovisuais e tecnológicos e o acesso à 

internet atendem às necessidades do curso. Nesta UA foram 16 docentes que responderam, 



sendo observadas médias acima de 9,0 para os itens relacionados à Coordenação dos Cursos e 

também ao apoio pedagógico oferecido ao estudante nas atividades extraclasse. Além destes, o 

NDE foi considerado com uma atuação bastante importante e a execução do PPC foi outro item 

avaliado como Potencialidade. As Fragilidades ficaram por conta do acesso à Internet e os 

recursos audiovisuais. Esta UA abrange os cursos de Letras/Português, Letras/Inglês, História e 

Psicologia. 

Os docentes da UAE de Ciências Sociais Aplicadas atribuíram notas consideradas como 

Fragilidades para os itens “2.4. Os recursos audiovisuais e tecnológicos e o acesso à internet 

atendem às necessidades do curso.”; “2.8. O acervo do sistema de bibliotecas atende às 

necessidades do curso.”; “2.12. As bibliografias previstas no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) 

e nos planos de ensino são adequadas e disponibilizadas em quantidade suficiente para atender 

às demandas dos estudantes.”; “2.13. O PPC é coerente com as diretrizes curriculares nacionais 

ou com a legislação correspondente.” e “2.14. O PPC está sendo executado considerando o 

contexto educacional, as características locais e regionais e o perfil profissional do egresso”. Não 

houve itens apontados como Potencialidades. 

As respostas dos quatro docentes da UAE de Ciências Sociais Aplicadas que abrange o 

curso de Direito apontaram Fragilidades sobre os recursos audiovisuais, o acervo de bibliotecas 

para atender ao curso e ainda os três itens sobre o PPC. Destacamos dois itens que chamam 

mais atenção, com notas 3,3 e 3,5 que se referem ao acervo de bibliotecas e as bibliografias 

constantes no PPC. Pela área de conhecimento dos docentes ligados a esta UAE, esse ponto 

pode ter sido analisado sob outro ponto de vista, demonstrando que ele pode ser melhorado, 

devendo assim ser analisado. 

Os docentes da UAE de Educação atribuíram notas consideradas Fragilidades para os itens 

“2.3. O atendimento prestado pelos servidores técnico-administrativos da Unidade Acadêmica 

atende às necessidades dos docentes.”; “2.4. Os recursos audiovisuais e tecnológicos e o acesso 

à internet atendem às necessidades do curso.”; “2.7. As condições dos cenários de atividades 

práticas atendem às necessidades do curso.”; “2.8. O acervo do sistema de bibliotecas atende às 

necessidades do curso.” e “2.12. As bibliografias previstas no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) 

e nos planos de ensino são adequadas e disponibilizadas em quantidade suficiente para atender 

às demandas dos estudantes.” Os itens considerados Potencialidades foram “2.13. O PPC é 

coerente com as diretrizes curriculares nacionais ou com a legislação correspondente.” e “2.14. O 

PPC está sendo executado considerando o contexto educacional, as características locais e 

regionais e o perfil profissional do egresso.” 

Nesta UAE de Educação, que abrange o Curso de Pedagogia, oito docentes responderam, 

apontando como Fragilidades o atendimento dos servidores técnico-administrativos, os recursos 

audiovisuais e também o acervo bibliográfico da biblioteca e as bibliografias previstas no PPC, 



além do cenário de práticas. As Potencialidades ficaram evidentes nos outros dois itens 

referentes ao PPC na visão dos respondentes. Os demais itens ficaram com notas medianas. 

Os docentes da UA de Estudos Geográficos atribuíram notas consideradas Potencialidades 

para os itens “2.2. A Coordenação do curso interage com os docentes.”; “2.5. A Coordenação do 

curso analisa e responde às demandas dos docentes em tempo hábil, contribuindo para o 

desenvolvimento do curso.” e “2.6. A Coordenação do curso destina um horário de atendimento 

ao docente.” E, como Fragilidades, o item “2.4. Os recursos audiovisuais e tecnológicos e o 

acesso à internet atendem às necessidades do curso.” 

A UA de Estudos Geográficos agrupa os Cursos de Geografia nas modalidades Licenciatura 

e Bacharelado. Os nove docentes apontaram como Potencialidades as ações da Coordenação, 

tanto na interação, quanto ao horário e atendimento das demandas de forma adequada às 

necessidades. O único ponto de atenção foi relacionado aos recursos audiovisuais que 

alcançaram uma média considerada de Fragilidade. 

Os docentes da UA de Ciências Agrárias atribuíram notas consideradas Potencialidades 

para os itens “2.5. A Coordenação do curso analisa e responde às demandas dos docentes em 

tempo hábil, contribuindo para o desenvolvimento do curso.”; “2.13. O PPC é coerente com as 

diretrizes curriculares nacionais ou com a legislação correspondente.”; “2.14. O PPC está sendo 

executado considerando o contexto educacional, as características locais e regionais e o perfil 

profissional do egresso.” e “2.15. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso é atuante.” 

Como itens de Fragilidades, “2.4. Os recursos audiovisuais e tecnológicos e o acesso à internet 

atendem às necessidades do curso.”; “2.7. As condições dos cenários de atividades práticas 

atendem às necessidades do curso.” e “2.8. O acervo do sistema de bibliotecas atende às 

necessidades do curso.” 

Abrangendo os Cursos de Agronomia, Engenharia Florestal, Medicina Veterinária e 

Zootecnia, a UA de Ciências Agrárias teve respostas de 56 docentes. As médias indicaram 

Fragilidades em três itens demonstrando semelhanças com outras Unidades e Cursos. Os 

recursos audiovisuais e acervo bibliográfico foram pontos a melhorar, além dos cenários de 

prática, o que evidencia as dificuldades enfrentadas pelos Cursos em parte do período 

pandêmico. Como Potencialidades, o atendimento das demandas pela Coordenação foi muito 

bem avaliado, além disso, itens sobre o PPC e o NDE obtiveram médias acima de 9,0, apontando 

o bom desempenho dos Cursos nestes aspectos na visão dos docentes. 

Os docentes da UAE de Ciências Biológicas atribuíram notas consideradas Potencialidades 

para os itens “2.2. A Coordenação do curso interage com os docentes.”; “2.3. O atendimento 

prestado pelos servidores técnico-administrativos da Unidade Acadêmica atende às necessidades 

dos docentes.”; “2.5. A Coordenação do curso analisa e responde às demandas dos docentes em 

tempo hábil, contribuindo para o desenvolvimento do curso.”; “2.6. A Coordenação do curso 

destina um horário de atendimento ao docente.”; “2.10. Os campos de estágios curriculares 



obrigatórios ou os internatos oferecem condições e supervisão adequadas para a 

aprendizagem.”; “2.11. O curso oferece apoio pedagógico extraclasse ao estudante como: 

monitoria, tutoria, atendimento pelo professor, dentre outros.”; “2.13. O PPC é coerente com as 

diretrizes curriculares nacionais ou com a legislação correspondente.”; “2.14. O PPC está sendo 

executado considerando o contexto educacional, as características locais e regionais e o perfil 

profissional do egresso.” e “2.15. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso é atuante.” 

Quanto às Fragilidades foram indicados os itens “2.4. Os recursos audiovisuais e tecnológicos e o 

acesso à internet atendem às necessidades do curso.” e “2.8. O acervo do sistema de bibliotecas 

atende às necessidades do curso.” 

Os nove docentes respondentes desta UAE de Ciências Biológicas atribuíram nota máxima 

ao NDE, que teve uma atuação considerada excelente e ainda ao horário destinado ao 

atendimento pela Coordenação. Na visão dos docentes, aspectos frágeis se assemelham a 

outras respostas sobre os recursos audiovisuais e sobre o acervo bibliográfico. Esta Unidade 

abrange dois cursos de Graduação em Ciências Biológicas, sendo um Licenciatura e outro 

Bacharelado. 

Os docentes da UA de Ciências da Saúde atribuíram notas consideradas Potencialidades 

para os itens “2.2. A Coordenação do curso interage com os docentes.”; “2.5. A Coordenação do 

curso analisa e responde às demandas dos docentes em tempo hábil, contribuindo para o 

desenvolvimento do curso.”; “2.6. A Coordenação do curso destina um horário de atendimento ao 

docente.” e “2.15. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso é atuante.” Como Fragilidades, 

o item “2.4. Os recursos audiovisuais e tecnológicos e o acesso à internet atendem às 

necessidades do curso.” 

A UA de Ciências da Saúde agrupa os cursos de Biomedicina, Educação Física 

(Licenciatura e Bacharelado), Enfermagem, Fisioterapia e Medicina e 51 docentes responderam 

ao questionário. Em apenas um item foi apontada Fragilidade, sendo sobre os recursos 

audiovisuais. Por outro lado, a Coordenação foi considerada uma Potencialidade, tanto no horário 

e atendimento das demandas, quanto à interação com os respondentes. Outro ponto bem 

avaliado foi a atuação dos NDEs dos cursos, considerados bastante atuantes. 

Os docentes da UA de Ciências Exatas e Tecnológicas atribuíram notas consideradas 

Potencialidades para os itens “2.2. A Coordenação do curso interage com os docentes.”; “2.5. A 

Coordenação do curso analisa e responde às demandas dos docentes em tempo hábil, 

contribuindo para o desenvolvimento do curso.”; “2.6. A Coordenação do curso destina um horário 

de atendimento ao docente.”; “2.9. Os estágios curriculares obrigatórios ou os internatos dão 

suporte para a formação acadêmica do estudante e do futuro exercício profissional.”; “2.11. O 

curso oferece apoio pedagógico extraclasse ao estudante como: monitoria, tutoria, atendimento 

pelo professor, dentre outros.”; “2.13. O PPC é coerente com as diretrizes curriculares nacionais 

ou com a legislação correspondente.”; “2.14. O PPC está sendo executado considerando o 



contexto educacional, as características locais e regionais e o perfil profissional do egresso.” e 

“2.15. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso é atuante.” Não foram indicados pontos de 

Fragilidade. 

Os cursos de Ciências da Computação, Física, Matemática e Química pertencem à UA de 

Ciências Exatas e Tecnológicas e 30 docentes participaram da avaliação. No geral, os itens foram 

bem avaliados já que não houve Fragilidades apontadas e muitas foram as Potencialidades. A 

Coordenação em todos os aspectos teve um bom desempenho, além disso, os estágios e o apoio 

pedagógico aos alunos tiveram notas acima de 9,0. E ainda o NDE foi considerado bastante 

atuante e o PPC alinhado com as necessidades do curso, bem como suas bibliografias. 

Em uma análise geral das médias de todas as UAs/UAEs, o aspecto que pode ser 

considerado a maior Fragilidade está relacionado aos recursos audiovisuais, pois apenas uma 

Unidade não atribuiu para o item 2.4 a média abaixo de 7,0. O acervo de bibliotecas para os 

docentes merece atenção, porque quatro Unidades consideraram uma Fragilidade, sendo a 

menor média (3,5) atribuída pela UAE de Ciências Sociais Aplicadas. 

Sobre as Potencialidades, a Coordenação dos cursos foi apontada pelos docentes das 

Unidades com ótimo desempenho. O item 2.5 sobre a análise de demandas pelas coordenações, 

recebeu média acima de 9,0 em seis Unidades e os demais relacionados ao mesmo aspecto 

foram bem avaliados em cinco Unidades, tendo atribuída nota 10 ao item 2.6 pela UAE de 

Ciências Biológicas. 

Outros dois aspectos que merecem destaque tratam sobre a execução do PPC e atuação 

do NDE. Foram cinco Unidades que atribuíram nota média acima de 9,0 nestes itens, sendo que 

UAE de Ciências Biológicas atribuiu nota máxima sobre a atuação do NDE dos cursos. 

 

Respostas dos docentes em cargos de gestão ao instrumento de avaliação dos Cursos 

 

Os docentes em cargos de gestão responderam ao mesmo instrumento aplicado aos 

demais professores, contendo 15 perguntas objetivas e teriam como alternativa atribuir notas 

entre 0 e 10 para o nível de satisfação, assim como, Não se aplica (N/A). O total de docentes em 

nesta categoria foram 08 e as questões sobre os cursos destinadas aos docentes em cargos de 

gestão estão descritas a seguir: 

  



Avaliação do Curso pelos Docentes em Cargos de Gestão 

2.1. O portal docente favorece a troca de informações e a interatividade entre professores e 

estudantes. 

2.2. A Coordenação do curso interage com os docentes. 

2.3. O atendimento prestado pelos servidores técnico-administrativos da Unidade Acadêmica 

atende às necessidades dos docentes. 

2.4. Os recursos audiovisuais e tecnológicos e o acesso à internet atendem às necessidades 

do curso. 

2.5. A Coordenação do curso analisa e responde às demandas dos docentes em tempo hábil, 

contribuindo para o desenvolvimento do curso 

2.6. A Coordenação do curso destina um horário de atendimento ao docente 

2.7. As condições dos cenários de atividades práticas atendem às necessidades do curso. 

2.8. O acervo do sistema de bibliotecas atende às necessidades do curso. 

2.9. Os estágios curriculares obrigatórios ou os internatos dão suporte para a formação 

acadêmica do estudante e do futuro exercício profissional. 

2.10. Os campos de estágios curriculares obrigatórios ou os internatos oferecem 

condições e supervisão adequadas para a aprendizagem. 

2.11. O curso oferece apoio pedagógico extraclasse ao estudante como: monitoria, 

tutoria, atendimento pelo professor, dentre outros. 

2.12. As bibliografias previstas no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e nos planos de 

ensino são adequadas e disponibilizadas em quantidade suficiente para atender às 

demandas dos estudantes. 

2.13. O PPC é coerente com as diretrizes curriculares nacionais ou com a legislação 

correspondente. 

2.14. O PPC está sendo executado considerando o contexto educacional, as 

características locais e regionais e o perfil profissional do egresso. 

2.15. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso é atuante. 

Quadro 07: Questionário apresentado sobre o Curso aos Docentes em Cargo de Gestão sem 

componente curricular cadastrado no SIGAA (DCGs) durante a Avaliação Institucional 2021/1. 

 

A Tabela 32 está distribuída por média de respostas dos Docentes em Cargo de Gestão 

sem componente curricular cadastrado no SIGAA (DCGs) em relação aos Cursos de Graduação. 

 

Tabela 32. Avaliação Institucional dos Cursos de Graduação pelos Docentes em Cargo de Gestão 

sem componente curricular cadastrado no SIGAA (DCGs). 

 

Docente 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 Qtde 

Média 8,6 8,1 7,8 6,8 7,9 7,0 6,9 7,6 8,1 7,6 8,0 7,9 8,3 8,4 7,5 08 

Qtde - Quantidade de alunos 

 

Observa-se que não houve pontos de Potencialidades apontados, mantendo a maioria dos 

itens com notas medianas. Os dois itens apontados como Fragilidades são: “2.4. Os recursos 

audiovisuais e tecnológicos e o acesso à internet atendem às necessidades do curso.” e “2.7. As 



condições dos cenários de atividades práticas atendem às necessidades do curso.” É uma 

semelhança com as respostas dos docentes nas Unidades que também apontaram os mesmos 

aspectos, além de outros, como pontos que merecem atenção. 

 

Comparativo entre respostas discentes e docentes 

Em categorias semelhantes do questionário aplicado aos docentes e discentes temos a 

tabela 33: 

 

Tabela 33. Avaliação Institucional dos Cursos de Graduação pelos Docentes e Discentes da UFJ. 

 

Respondentes 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 Qtde 

Docentes 8,0 9,1 8,2 6,5 9,3 9,0 7,1 7,1 8,6 8,2 9,0 183 

Discentes 7,7 8,0 8,3 7,8 8,2 8,1 7,0 8,3 8,5 8,3 8,4 1246 

Qtde - Quantidade de alunos 

 

Os docentes da UFJ atribuíram notas consideradas Potencialidades para três itens sobre as 

Coordenações de curso e sobre o apoio extraclasse. Estes indicaram os recursos audiovisuais e 

tecnológicos e o acesso à internet como uma Fragilidade da Instituição. 

Em aspectos gerais, as respostas foram parecidas, haja visto que temos contextos bastante 

variados entre Cursos e Unidades na Instituição. Porém, algumas categorias podem ser 

analisadas com convergência ou divergência como temos a seguir. 

  



 

Figura 01: Percepções Docentes e Discentes frente aos questionamentos recursos audiovisuais, 

cenários de prática e acervo da biblioteca. 

 

Em comparação com as respostas entre discentes e docentes para itens comuns nos dois 

questionários, algumas questões se destacaram. Como média geral, o item “2.4. Os recursos 

audiovisuais e tecnológicos e o acesso à internet atendem às necessidades do curso.” foi melhor 

avaliado pelos alunos, situando-se em uma média mais próxima dos pontos de atenção. Porém, 

em relação aos docentes foi considerado uma Fragilidade como média geral e que precisa ser 

melhorado. 

O item “2.7. As condições dos cenários de atividades práticas atendem às necessidades do 

curso.” teve pontuação bem próxima de uma Fragilidade, corroborando várias médias indicadas 

da mesma forma no cenário individual por cursos ou agrupamentos nas Unidades. E o item “2.8. 

O acervo do sistema de bibliotecas atende às necessidades do curso.” foi melhor avaliado pelos 

discentes, ficando mais próximo de uma Potencialidade. Entretanto, os docentes apontaram uma 

média bem mais baixa, e mais próxima de uma Fragilidade. Percebe-se uma avaliação diferente 

nestes quesitos. 



 

Figura 02: Percepções Docentes e Discentes frente aos questionamentos interação, respostas às 

demandas e horário de atendimento. 

 

Nos itens que tratam sobre as coordenações de curso, observa-se melhor avaliação pelos 

docentes, tendo como média geral considerada Potencialidade. Nos itens 2.2. A Coordenação do 

curso interage com os docentes/discentes; “2.5. A Coordenação do curso analisa e responde às 

demandas dos docentes em tempo hábil, contribuindo para o desenvolvimento do curso.” e 2.6. A 

Coordenação do curso destina um horário de atendimento ao docente/discente, os alunos 

apontaram pontuações medianas, porém sem destaque. Os docentes atribuíram 9,3 à resposta 

de demandas, nota mais alta deste grupo de itens para as coordenações de curso. 

 

Comparativo entre 2020.2 e 2021.1 

A Tabela 34 apresenta as médias gerais obtidas nos semestres 2020/2 e 2021/1, além do 

quantitativo de alunos participantes nas duas etapas. 

 

Tabela 34. Avaliação Institucional dos Cursos de Graduação pelos discentes nos semestres 

2020/2 e 2021/1. 

 

Semestre 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 Qtde 

2020/2 7,3 7,9 8,0 7,6 8,0 8,0 6,5 8,0 8,3 8,1 8,1 7,9 8,0 868 

2021/1 7,7 8,0 8,3 7,8 8,2 8,1 7,0 8,3 8,5 8,3 8,4 8,2 8,2 1246 

Qtde - Quantidade de alunos 

 

Quanto à participação discente, houve um aumento de 43,6% no número de participantes. 

Alguns fatores que podem ter contribuído para maior participação foi a atuação da CPA frente à 



divulgação dos resultados da avaliação de 2020.2 que foi a primeira realizada enquanto UFJ. De 

forma geral, esta ação não foi feita em anos anteriores e os Cursos foram bastante receptivos 

com o feedback recebido. Outro fator que pode ter contribuído foi o retorno das aulas presenciais. 

Todas as médias alcançaram valores maiores no semestre 2021.1, mesmo com uma 

diferença pequena entre elas. A maior variação (0,5) aconteceu no item “2.7. As condições dos 

cenários de atividades práticas atendem às necessidades do curso.”, inclusive saindo do 

indicativo de Fragilidade de 2020/2 para 2021/1. O período do semestre de 2021.1 que 

apresentou pequena melhoria abrangeu uma etapa final de atividades remotas, fator decisivo no 

retorno às aulas práticas, internatos e demais estágios de forma integral. A fase de transição 

apesar de grandes desafios pode ter contribuído para que a média tenha saído do ponto de 

Fragilidade. Porém, ainda é uma área que precisa de bastante atenção dos envolvidos, pois 

observou-se como uma constante nas avaliações individuais e agrupadas por Unidade, a 

necessidade de melhora neste aspecto. 

Outro item que pode ser apontado com pequena diferença (0,4) foi o “2.1. O portal docente 

favorece a troca de informações e a interatividade entre professores e estudantes.” O sistema 

usado continua sendo o SIGAA, porém, os dados foram migrados para o domínio ufj.edu.br, fator 

que pode ter contribuído para a pequena variação. A troca não representa uma enorme mudança, 

já que o modelo é o mesmo, mas a proximidade com os servidores de dados e profissionais de 

Tecnologia da Informação (TI), bem como adaptações realizadas para que abrigasse os cursos, 

alunos e docentes da UFJ é um grande avanço para a emancipação em andamento. 

A tabela 35 apresenta as médias obtidas nas respostas dos docentes ao questionário 

aplicado. 

 

Tabela 35. Avaliação Institucional dos Cursos de Graduação pelos docentes nos semestres 

2020/2 e 2021/1. 

 

Semestre 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 Qtde 

2020/2 8,0 8,9 8,4 6,7 9,1 8,5 7,0 6,9 8,7 8,4 8,9 7,8 9,0 8,9 9,2 172 

2021/1 8,0 9,1 8,2 6,5 9,3 9,0 7,1 7,1 8,6 8,2 9,0 7,8 8,9 8,9 9,2 183 

Qtde - Quantidade de alunos 

 

Semelhante ao quantitativo dos discentes, a participação foi maior, representando um 

aumento de 6,5%. As ações da CPA mencionadas anteriormente podem ter contribuído para esta 

variação. Entretanto, em relação aos itens avaliados, observa-se pela manutenção das notas em 

geral, motivada possivelmente pelo número de participantes que não aumentou de forma 

considerável. 



O item “2.2. A Coordenação do curso interage com os docentes.” e o item “2.11. O curso 

oferece apoio pedagógico extraclasse ao estudante como: monitoria, tutoria, atendimento pelo 

professor, dentre outros.” passou a ser uma Potencialidade apesar da pequena diferença entre os 

semestres letivos. 

A maior diferença das médias foi para o item “2.6. A Coordenação do curso destina um 

horário de atendimento ao docente.”, que passou a ser um ponto de Potencialidade com a 

variação de 0,5 na média. 

O item “2.4. Os recursos audiovisuais e tecnológicos e o acesso à internet atendem às 

necessidades do curso.” manteve-se como Fragilidade, corroborando as avaliações individuais já 

apresentadas. É um desafio para os Cursos este aspecto, principalmente considerando o ensino 

remoto que foi uma opção durante as atividades remotas, porém com dificuldades como 

demonstrou o relatório anterior. 

Sobre o item “2.7. As condições dos cenários de atividades práticas atendem às 

necessidades do curso.”, manteve-se na média ou próxima dela em quase todas as médias 

apontadas no decorrer do texto; mas este aspecto pode ser considerado ponto de atenção, tendo 

figurado posições de Fragilidade bastante significativas em alguns cursos.  

A respeito do item “2.8. O acervo do sistema de bibliotecas atende às necessidades do 

curso.”, saiu da situação de Fragilidade mas com avanço muito pequeno. Isso significa que ainda 

são necessárias ações que abranjam a melhoria do acervo bibliográfico das bibliotecas para os 

cursos, principalmente voltado para os docentes. 

A tabela 36 apresenta as médias obtidas nas respostas dos Docentes em cargo de gestão. 

 

Tabela 36. Avaliação Institucional dos Cursos de Graduação pelos Docentes em Cargo de Gestão 

sem componente curricular cadastrado no SIGAA (DCGs) nos semestres 2020/2 e 2021/1 da 

UFJ. 

 

Semestre 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 Qtde 

2020/2 9,0 8,5 8,0 8,0 7,5 6,0 6,3 9,2 9,5 8,7 8,3 9,0 8,5 7,4 7,6 6 

2021/1 8,6 8,1 7,8 6,8 7,9 7,0 6,9 7,6 8,1 7,6 8,0 7,9 8,3 8,4 7,5 8 

Qtde - Quantidade de alunos 

 

A participação teve um aumento de apenas 34,0% de um semestre para o outro, mas a 

variação entre as médias foi um pouco maior se comparada às demais categorias de 

respondentes em alguns itens. 

A maior diferença nas médias foi para os itens “2.8. O acervo do sistema de bibliotecas 

atende às necessidades do curso.” e “2.9. Os estágios curriculares obrigatórios ou os internatos 

dão suporte para a formação acadêmica do estudante e do futuro exercício profissional.” Estes 

aspectos foram considerados Potencialidades no semestre 2020/2, o que não aconteceu no atual 



período deste relatório. Os valores estão alinhados com as respostas já apresentadas durante 

esta análise, pois o acervo bibliográfico das bibliotecas foi apontado como ponto de melhoria e 

não como Potencialidade. 

Outros dois itens que evidenciaram variação são: “2.10. Os campos de estágios curriculares 

obrigatórios ou os internatos oferecem condições e supervisão adequadas para a aprendizagem.” 

e “2.12. As bibliografias previstas no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e nos planos de ensino 

são adequadas e disponibilizadas em quantidade suficiente para atender às demandas dos 

estudantes.” As médias diminuíram, sendo que as bibliografias previstas nos PPCs eram um 

ponto de Potencialidade, não se mantendo nesta posição com as novas notas atribuídas. 

O item “2.4. Os recursos audiovisuais e tecnológicos e o acesso à internet atendem às 

necessidades do curso.” situa-se em valores de Fragilidade, evidenciando um alinhamento com 

as demais respostas neste quesito na maioria das respostas à avaliação. 

Em relação ao item “2.6. A Coordenação do curso destina um horário de atendimento ao 

docente.”, a melhora na média contribuiu para que este aspecto saísse da zona de fragilidade 

anterior. Porém, a pequena variação ainda sugere que é um ponto de atenção o horário de 

atendimento destinado pelas coordenações aos docentes. 

Ainda mantendo-se como Fragilidade, o item “2.7. As condições dos cenários de atividades 

práticas atendem às necessidades do curso.” apresentou pequena melhora. Entretanto, alinhado 

com as respostas de outros cursos e categorias é um ponto de bastante atenção. 

 

Resultado da Avaliação dos Docentes pelos Discentes. 

 

O instrumento de Avaliação dos Docentes pelos Discentes foi composto por 09 questões 

listadas abaixo. 

  



Avaliação dos Docentes pelos Discentes 

3.1. Comparece às aulas ou orientações ou espaços virtuais. 

3.2. Cumpre o plano de ensino da disciplina ou do módulo discutido com os estudantes no 

início do semestre letivo. 

3.3. Utiliza o tempo destinado às aulas de forma a promover o raciocínio crítico e reflexivo. 

3.4. Domina e apresenta com clareza os conteúdos abordados na disciplina ou módulo. 

3.5. Estabelece relação entre os conteúdos abordados, na disciplina ou módulo, e o exercício 

profissional. 

3.6. Estimula a aprendizagem. 

3.7. Avalia a aprendizagem de forma coerente, dando retorno e esclarecendo as dúvidas dos 

estudantes. 

3.8. Incentiva a participação dos estudantes em atividades acadêmicas tais como: iniciação 

científica, monitorias, projetos de ensino, atividades de extensão e intercâmbios. 

3.9. Age de forma cortês e ética com os estudantes. 

Quadro 08: Questionário apresentado sobre a Avaliação Docente pelos Discentes durante a 

Avaliação Institucional 2021/1. 

 

As médias das notas por questionamento da Avaliação Docente pelos Discentes estão 

apresentadas por UA ou UAE (Tabela 37) ou por Curso (Tabela 38). 

 

Tabela 37: As médias das notas por questionamento da Avaliação Docente pelos Discentes por 

Unidade Acadêmica ou Unidade Acadêmica Especial. 

 

UA/UAE 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 Média 

Ciências Humanas 

e Letras 
9,5 9,4 9,2 9,2 9,1 9,1 9,1 8,9 9,3 9,2 

Ciências Sociais 

Aplicadas 
9,4 9,2 9,1 9,1 9,0 9,0 9,0 8,6 9,5 9,1 

Educação 9,7 9,6 9,4 9,4 9,4 9,5 9,4 9,3 9,4 9,5 

Estudos 

Geográficos 
9,7 9,5 9,4 9,5 9,1 9,1 9,2 8,9 9,5 9,3 

Ciências Agrárias 9,4 9,3 9,1 9,0 9,1 8,9 8,8 8,5 9,1 9,1 

Ciências Biológicas 9,3 9,4 9,1 9,4 9,3 9,2 9,2 8,8 9,4 9,2 

Ciências da Saúde 9,3 9,3 9,0 9,1 9,2 9,0 8,9 8,5 9,2 9,1 

Ciências Exatas e 

Tecnológicas 
9,6 9,5 9,1 9,2 9,2 9,2 9,3 9,1 9,6 9,3 

Universidade 

Federal de Jataí 
9,4 9,4 9,1 9,1 9,2 9,0 9,0 8,6 9,3 9,1 

UA - Unidade Acadêmica; UAE - Unidade Acadêmica Especial; Qtde - Quantidade de alunos 

 

  



Tabela 38: As médias das notas por questionamento da Avaliação Docente pelos Discentes por 

Curso. 

 

CURSO 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 Média 

Agronomia 9,8 9,8 9,5 9,4 9,4 9,4 9,4 9,0 9,6 9,5 

Biomedicina 9,5 9,4 9,1 9,2 9,2 9,1 9,0 8,8 9,3 9,2 

Ciências Biológicas 9,3 9,4 9,1 9,4 9,3 9,2 9,2 8,8 9,4 9,2 

Ciências da 
Computação 

9,2 9,0 8,7 8,8 8,8 8,7 8,8 8,5 9,3 8,8 

Direito 9,4 9,2 9,1 9,1 9,0 9,0 9,0 8,6 9,5 9,1 

Educação Física 9,7 9,6 9,3 9,3 9,5 9,3 9,3 9,0 9,4 9,4 

Enfermagem 9,0 9,1 8,8 8,9 8,8 8,8 8,8 8,3 9,3 8,9 

Engenharia 
Florestal 

9,0 9,0 8,9 8,8 8,9 8,6 8,5 8,4 8,7 8,8 

Física 10,0 9,9 9,3 9,5 9,5 9,4 9,6 9,1 9,9 9,6 

Fisioterapia 9,3 9,2 8,9 9,0 9,1 8,8 8,7 8,3 9,1 8,9 

Geografia 9,7 9,5 9,4 9,5 9,1 9,1 9,2 8,9 9,5 9,3 

Historia 9,5 9,5 9,2 9,4 9,1 9,2 9,3 9,4 9,2 9,3 

Letras 9,6 9,7 9,5 9,4 9,4 9,4 9,3 9,1 9,5 9,4 

Matemática 9,3 9,3 9,0 9,0 9,1 9,1 9,0 9,0 9,4 9,1 

Medicina 9,2 9,3 9,0 9,0 9,2 8,8 8,6 8,1 9,1 8,9 

Medicina Veterinária 9,4 9,3 8,9 9,0 9,1 8,7 8,8 8,2 9,3 9,0 

Pedagogia 9,7 9,6 9,4 9,4 9,4 9,5 9,4 9,3 9,4 9,5 

Psicologia 9,5 9,1 8,9 8,9 8,7 8,7 8,7 8,3 9,1 8,9 

Química 9,8 9,8 9,5 9,5 9,5 9,6 9,6 9,6 9,7 9,6 

Zootecnia 9,2 9,2 8,9 8,8 8,9 8,7 8,6 8,4 8,9 8,9 

Universidade 
Federal de Jataí 

9,4 9,4 9,1 9,1 9,2 9,0 9,0 8,6 9,3 9,1 

 

Na Avaliação Docente pelo Discente, considerando-se a UA, UAE ou mesmo o Curso, não 

foram verificadas grandes variações, principalmente considerando-se uma comparação entre 

2020/2 e 2021/1. Tal condição pode ser reflexo da continuidade em 2021/1 dos mesmos 

Docentes de 2020/2 atuando no modelo Ensino Remoto Emergencial (ERE). Em linhas gerais, 

considerando-se notas acima de 9,0 como Potencialidades, a UFJ manteve-se com o excelente 

quadro Docente. 

 

Avaliação do Ensino Remoto Emergencial (ERE) 

 

Dado o cenário de barreiras sanitárias, implantadas durante a pandemia COVID-19, a UFJ 

permaneceu com as atividades presenciais suspensas durante o semestre acadêmico 2021/1. 

Nessa avaliação foram aplicados os instrumentos: Avaliação do ERE pelos docentes e Avaliação 

do ERE dos docentes pelos discentes. Tais instrumentos foram elaborados com propósito de 

avaliar as atividades de ensino e a organização pedagógica. 

As questões podem ser observadas nos quadros 12 e 13. 

 



Avaliação do Ensino Remoto Emergencial (ERE) pelo Docente 

 

Os Questionários apresentados aos docentes estão listados no quadro 12. 

Ensino remoto emergencial (ERE) pelo Docente 

3.1. As práticas didático pedagógicas adotadas nas aulas remotas possibilitam o ensino e a 

aprendizagem dos conteúdos das disciplinas. 

3.2. Os conteúdos das disciplinas são apresentados e trabalhados. 

3.3. Os processos avaliativos remotos atendem às características das disciplinas e dos 

conteúdos. 

3.4. As plataformas de ensino possibilitam a realização das aulas remotas. 

3.5. O ensino remoto atende os objetivos da disciplina. 

3.6. São disponibilizados acervos bibliográficos virtuais. 

Quadro 09: Questionário apresentado aos docentes sobre o Ensino Remoto Emergencial (ERE) 

durante a Avaliação Institucional 2021/1. 

 

Resultado da Avaliação do Ensino Remoto Emergencial (ERE) pelo Docente 

 

Abaixo serão apresentados os dados obtidos na avaliação do ERE pelo docente. Os dados 

obtidos pela consulta aos docentes foram organizados por UA, UAE e estão apresentados nas 

Figuras 3 e 4 e Tabela 39. 

 

Na figura 3 é possível observar que, em média, os docentes acreditam ser possível 

apresentar e trabalhar os conteúdos das disciplinas (Questão 3.2). Entretanto, julgam que o 

formato ERE não atende aos objetivos das disciplinas (Questão 3.5). As respostas não são 

contraditórias, a despeito da aparência. Sabe-se que no ensino presencial, muitas outras 

habilidades são ensinadas aos discentes, para além do conteúdo. Talvez um dos grandes 

problemas do presente instrumento, seja seu viés conteudista. Nas demais questões, os itens se 

referem à possibilidade de organização e transmissão de conteúdo e sua viabilidade no sistema 

remoto. O que se observa é um alto valor na concepção dos docentes. A Tabela 39 complementa 

a análise por meio da distribuição média da percepção dos docentes por UA/UAE. 

 

 



 

Figura 03: Média da avaliação do Ensino Remoto Emergencial (ERE) pelos docentes da UFJ. 

 

Tabela 39: Médias da avaliação do Ensino Remoto Emergencial (ERE) pelos docentes por 

Unidade Acadêmica ou Unidade Acadêmica Especial da UFJ. 

 

UA/UAE 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Média 

Ciências Humanas e Letras 8.4 9.7 8.6 8.6 7.6 9.4 8.7 

Ciências Sociais Aplicadas 8.7 9.6 7.9 9.4 8.1 7.7 8.6 

Educação 8.9 9.8 8.5 9.3 9.0 9.5 9.2 

Estudos Geográficos 7.7 9.5 8.3 8.0 7.1 7.6 8.0 

Ciências Agrárias 8.5 9.5 8.7 9.1 7.9 9.0 8.8 

Ciências Biológicas 7.6 9.7 7.7 8.8 6.6 9.0 8.2 

Ciências Da Saúde 8.4 9.4 8.0 8.8 8.0 8.8 8.5 

Ciências Exatas e Tecnológicas 8.8 9.6 8.3 8.9 8.1 8.7 8.7 

UA - Unidade Acadêmica; UAE - Unidade Acadêmica Especial 

 

Na Figura 4 observam-se as médias das UAs e UAEs. De maneira geral, as Unidades se 

aproximaram quanto à percepção do ERE. Na análise da Tabela 39 é possível notar que, para a 

maioria das Unidades, a questão 3.5 foi a mais mal avaliada. Infere-se que isso ocorra pelas 

características próprias dos cursos, o processo avaliativo e o aprendizado não possam ser bem 

desenvolvidos no sistema remoto. O mesmo não se mostra verdadeiro para a UAE de Educação, 

Curso de Pedagogia. Provavelmente, o ERE se tornou uma oportunidade de explorar essa nova 

interface de ensino, não prejudicando, assim, os objetivos das disciplinas. 
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Figura 04: Média da avaliação do Ensino Remoto Emergencial (ERE) pelos docentes por Unidade 

Acadêmica ou Unidade Acadêmica Especial da UFJ. 

 

Avaliação do Ensino Remoto Emergencial (ERE) pelos Discentes 

 

O questionário apresentado os discentes está listado no quadro 14. 

Ensino Remoto Emergencial (ERE) pelos Discentes 

4.1. As práticas didático pedagógicas adotadas nas aulas remotas possibilitam o ensino e a 

aprendizagem dos conteúdos das disciplinas. 

4.2. Os conteúdos das disciplinas são apresentados e trabalhados. 

4.3. Os processos avaliativos remotos atendem às características das disciplinas e dos 

conteúdos. 

4.4. As plataformas de ensino possibilitam a realização das aulas remotas. 

4.5. O ensino remoto atende os objetivos da disciplina. 

4.6. São disponibilizados acervos bibliográficos virtuais. 

Quadro 10: Questionário apresentado sobre o Ensino Remoto Emergencial (ERE) aos discentes 

durante a Avaliação Institucional 2021/1. 

 

Resultado da Avaliação do Ensino Remoto Emergencial (ERE) pelo Discente 

 

Abaixo serão apresentados os dados obtidos na Avaliação do ERE pelo Discente. Os 

dados obtidos pela consulta aos discentes foram organizados por UA, UAE, Cursos e questões 

(Figuras 5 e 6 e Tabelas 40 e 41). Nessa análise são apresentados dados dos discentes 

aprovados e os não aprovados nas disciplinas. A proposição é verificar a fidedignidade do 

instrumento e possíveis vieses. 

Na figura 5 é possível observar que aprovados e não aprovados possuem não menos do 

que 95% de concordância nas médias avaliativas das questões. Portanto, o instrumento se 

mostra fidedigno, mensurando aquilo que se propõe. A diferença entre aprovados e não 

aprovados não é relevante, nem pode ser utilizada como justificativa para um Curso com alta taxa 

de reprovação se considerar mal avaliado em relação aos demais. As questões obtiveram índices 
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de percepção semelhantes e altos, sugerindo uma boa aceitabilidade do ERE. Destaca-se a 

questão 4.5, com a menor avaliação, algo semelhante à avaliação docente.  

 

 

Figura 5: Média da avaliação do Ensino Remoto Emergencial (ERE) pelos Discentes da UFJ 

considerando-se os aprovados e não aprovados 

 

Nas Tabela 40 e 41 são apresentadas as médias de cada UA, UAE e Curso por questão 

dos alunos aprovados e não aprovados. Destacam-se as notas dos Cursos de Letras, Pedagogia, 

Agronomia e os dos Cursos da UA de Ciências Exatas e Tecnológicas. Todos esses cursos 

obtiveram médias acima de 9,0, sugerindo que o ERE não foi prejudicial para suas atividades.  
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Tabela 40: Médias da avaliação do Ensino Remoto Emergencial (ERE) pelos discentes aprovados 

por Unidade Acadêmica, Unidade Acadêmica Especial ou Curso da UFJ. 

 

UA/UAE/Curso 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 MÉDIA 

Ciências Humanas e Letras       9.1 

HISTORIA 8.5 9.2 8.9 9.1 8.6 9.5 9.0 

LETRAS 9.5 9.7 9.6 9.6 9.6 9.8 9.6 

PSICOLOGIA 8.6 9.0 8.7 8.9 7.9 9.0 8.7 

Ciências Sociais Aplicadas       9.1 

DIREITO 8.8 9.6 9.1 9.2 8.6 9.3 9.1 

Educação       9.4 

PEDAGOGIA 9.2 9.6 9.4 9.6 9.2 9.5 9.4 

Estudos Geográficos      8.6 

GEOGRAFIA 8.4 9.2 9.0 8.7 7.9 8.4 8.6 

Ciências Agrárias      8.8 

AGRONOMIA 9.1 9.5 9.2 9.3 8.6 9.3 9.2 

ENGENHARIA FLORESTAL 8.5 9.0 8.6 8.6 8.2 8.9 8.7 

MEDICINA VETERINÁRIA 8.5 9.1 8.9 8.9 8.1 8.8 8.7 

ZOOTECNIA 8.4 8.9 8.8 8.9 8.0 9.0 8.7 

Ciências Biológicas      8.8 

CIENCIAS BIOLOGICAS 8.5 9.3 9.0 8.9 8.0 8.9 8.8 

Ciências da Saúde      8.8 

EDUCACAO FISICA 8.6 9.2 8.8 9.3 8.2 9.3 8.9 

ENFERMAGEM 8.5 9.0 8.8 8.9 7.8 8.3 8.6 

FISIOTERAPIA 8.4 9.1 9.0 9.1 7.9 8.8 8.7 

MEDICINA 8.4 9.1 8.7 9.1 7.8 8.7 8.6 

BIOMEDICINA 8.9 9.3 9.1 9.1 8.4 9.1 9.0 

Ciências Exatas e Tecnológicas      9.3 

FISICA 9.7 9.9 9.5 9.7 9.2 9.7 9.6 

MATEMATICA 9.1 9.5 9.0 9.4 9.1 9.4 9.2 

QUIMICA 9.2 9.6 9.4 9.5 8.8 9.3 9.3 

CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO 8.7 9.1 9.0 9.2 8.3 9.0 8.9 

 

  



Tabela 41: Médias da avaliação do Ensino Remoto Emergencial (ERE) pelos discentes não 

aprovados por Unidade Acadêmica, Unidade Acadêmica Especial ou Curso da UFJ. 

 

UA/UAE/Curso 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 MÉDIA 

Ciências Humanas e Letras       9.3 

HISTORIA 9.1 9.1 9.4 9.1 8.8 9.2 9.1 

LETRAS 8.7 9.7 9.6 9.6 9.1 9.7 9.4 

PSICOLOGIA n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Ciências Sociais Aplicadas       7.9 

DIREITO 7.7 8.5 8.0 7.7 7.6 7.8 7.9 

Educação       9.8 

PEDAGOGIA 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.7 9.8 

Estudos Geográficos      9.1 

GEOGRAFIA 9.0 9.5 9.2 9.5 8.7 9.0 9.1 

Ciências Agrárias      8.1 

AGRONOMIA 8.8 9.5 8.9 9.0 7.9 8.7 8.8 

ENGENHARIA FLORESTAL 8.2 8.6 8.1 8.4 8.5 8.5 8.4 

MEDICINA VETERINÁRIA 7.0 7.8 7.5 7.7 7.3 7.4 7.5 

ZOOTECNIA 7.7 7.9 8.5 7.7 6.9 8.4 7.8 

Ciências Biológicas      8.5 

CIENCIAS BIOLOGICAS 8.7 9.1 9.1 7.9 7.5 8.4 8.5 

Ciências da Saúde      8.6 

EDUCACAO FISICA 8.7 9.0 8.6 9.5 8.3 9.4 8.9 

ENFERMAGEM 8.7 8.0 8.7 8.4 8.6 8.0 8.4 

FISIOTERAPIA 9.6 9.2 9.6 9.2 9.6 8.8 9.3 

MEDICINA n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

BIOMEDICINA 7.5 7.8 7.5 7.9 7.7 7.5 7.7 

Ciências Exatas e Tecnológicas      8.9 

FISICA 10.0 10.0 10.0 10.0 9.2 10.0 9.9 

MATEMATICA 8.5 8.9 8.9 9.1 8.7 9.3 8.9 

QUIMICA 9.1 9.8 9.2 9.9 9.0 9.5 9.4 

CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO 6.6 7.7 7.8 8.8 6.8 7.8 7.6 

 

Na Figura 6 é possível perceber que em 3 de 8 Unidades há uma melhor pontuação pelos 

alunos não aprovados. Nos demais, a proximidade da pontuação mantém a sugestão de que há 

fidedignidade no instrumento. Destaca-se a UAE de Ciências Sociais Aplicadas com a maior 

diferença. 

 



 

Figura 06: Média da avaliação do Ensino Remoto Emergencial (ERE) pelos Discentes da UFJ 

considerando-se os aprovados e não aprovados por Unidade Acadêmico ou Unidade Acadêmica 

Especial.
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Para melhor compreender a racional das análises feitas, torna-se 

importante compreender o que é a Autoavaliação Institucional (AI). A AI faz 

parte do conjunto de dados que o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES) necessita com o objetivo assegurar a qualidade do ensino 

superior no Brasil. Uma vez que as informações são obtidas diretamente de 

sua comunidade interna, normalmente por meio de Formulários Eletrônicos, a 

AI tem o potencial de proporcionar a produção de autoconhecimento, reflexão 

sobre seus processos e, consequentemente, recurso de gestão administrativa 

ou pedagógica. Neste cenário, deve-se ressaltar que quanto mais simples e 

específica for a análise, melhor poderá ser o feedback extraído. Uma das 

dimensões a ser analisada, diz respeito à qualidade do serviço prestado pelo 

corpo docente. Avaliar a qualidade da prestação do serviço/ensino fornecido, 

subdividindo as ações, processos e práticas em dimensões características do 

trabalho docente em sala de aula, pode ser uma estratégia interessante. 

Essa estratégia permitiria às gestões uma análise crítica das práticas 

consideradas exitosas ou que merecem ser repensadas, possibilitando uma 

reflexão sobre as ações promotoras de melhorias institucionais. Em relação a 

avaliação do desempenho do professor por alunos, pode-se destacar três 

dimensões: domínio técnico-científico (DTC); habilidade de ensino (HE); 

desenvolvimento pessoal e situacional (DPS). 

No questionário utilizado para se avaliar a prestação de serviço dos 

docentes aos discentes durante o ensino remoto emergencial (ERE), o DTC foi 

avaliado pelo questionamento 4.2 (versão discente), sendo este: “Os conteúdos 

das disciplinas são apresentados e trabalhados.” A HE foi abordada pelas 

sentenças contidas nos questionamentos 4.1 e 4.3 (versão discente): “As 

práticas didático pedagógicas adotadas nas aulas remotas possibilitam o 

ensino e a aprendizagem dos conteúdos das disciplinas.” e “Os processos 

avaliativos remotos atendem às características das disciplinas e dos 

conteúdos.” Por fim, o DPS foi acessado pelo questionamento 4.4 (versão 

discente) : “As plataformas de ensino possibilitam a realização das aulas 

remotas.” Essa última dimensão foi considerada como parte do DPS pois 

implica avaliar a habilidade do docente para lidar com novas situações e 

contextos de ensino. 



Outra dimensão avaliada visa o próprio contexto de ensino, ou seja, o 

método do ensino remoto emergencial (MER). Nesse caso, o ERE foi avaliado 

pelas questões 4.5 e 4.6 (versão discente): “O ensino remoto atende os 

objetivos da disciplina.” e “São disponibilizados acervos bibliográficos virtuais.” 

Cada uma dessas perguntas foi avaliada em uma escala de 0 a 10. 

Embora com muitos questionamentos, as análises devem ser 

embasadas em Indicadores de Qualidade e Conceitos de Avaliação 

Institucional. Dessa maneira, é oportuno empregar análises e métricas capazes 

de medir o valor que o discente representa para a prestação de serviços dos 

docentes. Uma métrica que está sendo disseminada nas Instituições de Ensino 

Superior (IES) é o Net Promoter Score (NPS). O NPS é capaz de identificar a 

percepção dos discentes sobre os docentes por meio de uma métrica que 

indica a porcentagem de satisfação com a qualidade do serviço. Por satisfação 

dos estudantes pode-se entender uma relação com a experiência durante a 

etapa acadêmica na instituição. Alguns elementos que contribuem ou não com 

a satisfação dos estudantes com instituição associam-se aos recursos da 

instituição, a participação e sucesso no processo de ensino e aprendizagem, a 

organização do curso e sua estrutura curricular, ou ainda a disponibilização de 

serviços de apoio de acordo com a demanda dos alunos. Para isso, quando se 

usa uma metodologia simples e objetiva de análise de dados, observa-se boa 

predição de desempenho em diferentes nichos. 

Um nicho em que a análise da percepção de satisfação tem sido 

amplamente utilizada é na prestação ou oferta de serviços. É importante 

ressaltar que a oferta de serviços não se caracteriza apenas pela transferência 

de bens ou produtos, mas pela transferência de benefícios aos usuários. 

Quando o aluno, que é o usuário do sistema de ensino, ingressa na 

Universidade há uma troca, recebendo o seu processo de ensino e 

aprendizagem, fruto de um conjunto de fatores que contribuem para a 

construção do conhecimento. Nesse sentido, a prestação de serviços oferece 

um produto que é intangível e inseparável do próprio prestador (i.e., o ensino, a 

formação de recursos humanos, capacitação, formação de competências e 

habilidades profissionais). Por esse motivo, na prestação ou oferta de serviços 

a Instituição e o próprio prestador estão intrinsecamente relacionados com os 

usuários, a fim de satisfazer as necessidades desses usuários. O serviço 



público não foge a essas características. O serviço público se define pela ação 

da administração pública federal para atender, direta ou indiretamente, as 

demandas da sociedade. Em termos práticos, o processo de prestação do 

serviço público decorre de ao menos uma interação entre usuário, instituição 

pública e seus representantes. 

A NPS é um instrumento padronizado que permitiria a avaliação da 

prestação ou oferta de serviços, tanto ao nível institucional, quanto dos seus 

representantes. Uma função possível, por exemplo, seria sua utilização para 

avaliar a percepção dos discentes quanto à prestação de ensino pelos 

docentes. O instrumento categoriza a opinião dos usuários do serviço em 

percepções de promoção, neutras e detratoras (insatisfatória). O questionário 

deve ter sentenças com as diferentes dimensões a serem avaliadas da 

prestação de serviço, com valores variando de 0 a 10. Percepções promotoras 

indicam que o serviço foi promovido com satisfação, e que esses usuários se 

encontram satisfeitos com o atendimento de suas necessidades. São opiniões 

discentes que avaliam o trabalho docente com notas 9 ou 10. Neutras são 

notas 7 ou 8. Os usuários tenderiam a perceber o serviço como 

moderadamente prestado, tendo pontos positivos e negativos. Percepções 

detratoras indicam que a prestação do serviço foi desqualificada, ou seja, 

apresentada com baixa qualidade. São opiniões que avaliam o desempenho 

docente na prestação de serviços com nota de 0 a 6. 

O índice NPS é obtido a partir da subtração do percentual de opiniões 

promotoras (P) do percentual de opiniões detratoras (D). O índice variará de 1 

a -1. Esses valores são classificados de modo a indicar, para cada dimensão 

da prestação de serviço avaliada, a percepção de satisfação do usuário, assim 

como a necessidade de ações de fortalecimento e manutenção. O 

enquadramento de classificação das dimensões se divide em quatro áreas: 

- Zona Crítica (entre -1 e 0); 

- Zona de Aperfeiçoamento (entre 0,01 e 0,50); 

- Zona de Qualidade (entre 0,51 e 0,75) e  

- Zona de Excelência (entre 0,76 e 1)  

A seguir são apresentadas Figuras e Tabelas da análise do ensino 

remoto emergencial (ERE) seguindo o índice NPS. As Tabelas 1 e 2 

apresentam os índices por dimensão analisada, Curso e Unidade Acadêmica 



ou Unidade Acadêmica Especial, dos discentes aprovados e não aprovados, 

respectivamente. 

Dos vinte cursos analisados, somente quatro tiveram média na zona de 

excelência (Letras, Pedagogia, Física e Química), todos os cursos com foco no 

grau de licenciatura. Talvez por suas características de formação, estes cursos 

possuem corpo docente mais sensível ao ambiente de sala de aula.  Quatro 

cursos foram situados na zona limítrofe à zona de aperfeiçoamento (Geografia; 

Engenharia Florestal; Zootecnia e Enfermagem). 

Com relação ao desempenho docente, a dimensão pior avaliada foi a 

habilidade de ensino. 

Comparando-se as Tabelas 1 e 2 (aprovados e não-aprovados, 

respectivamente), é possível observar que para 5 dos 20 cursos avaliados 

houve uma redução de no mínimo 10% no índice NPS na relação aprovados e 

não aprovados. Foram os cursos de Direito, Agronomia, Medicina Veterinária, 

Zootecnia e Ciências da Computação. Esse dado pode indicar a necessidade 

de um trabalho de psicoeducação e psicopedagógico com os alunos, no 

sentido de entenderem o significado da Autoavaliação Institucional. Os demais 

cursos não tiveram uma avaliação mais rígida pelos alunos em condição de 

reprovação. 

 

 

  



Tabela 42: Apresentação dos índices NPS da avaliação docente pelo discente 

com aprovação no Ensino Remoto Emergencial (ERE), apresentados por 

domínio para cada curso e Unidade Acadêmica ou Unidade Acadêmica 

Especial. 

 

UA/UAE/Curso  DTC HE DPS MER Média 

Ciências Humanas e Letras    0.71 

HISTÓRIA 0.69 0.57 0.68 0.64 0.65 

LETRAS 0.91 0.85 0.91 0.89 0.89 

PSICOLOGIA 0.70 0.58 0.64 0.49 0.60 

Ciências Sociais Aplicadas    0.72 

DIREITO  0.85 0.67 0.71 0.65 0.72 

Educação      0.85 

PEDAGOGIA  0.89 0.80 0.88 0.82 0.85 

Estudos Geográficos    0.57 

GEOGRAFIA  0.75 0.57 0.54 0.42 0.57 

Ciências Agrárias    0.60 

AGRONOMIA 0.86 0.72 0.79 0.65 0.75 

ENGENHARIA FLORESTAL 0.59 0.44 0.50 0.45 0.49 

MEDICINA VETERINÁRIA 0.69 0.56 0.65 0.50 0.60 

ZOOTECNIA 0.64 0.52 0.57 0.48 0.55 

Ciências Biológicas    0.66 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 0.83 0.60 0.66 0.55 0.66 

Ciências da Saúde    0.63 

EDUCAÇÃO FÍSICA 0.77 0.59 0.76 0.59 0.68 

ENFERMAGEM 0.70 0.58 0.62 0.41 0.58 

FISIOTERAPIA 0.70 0.59 0.70 0.48 0.62 

MEDICINA 0.68 0.54 0.71 0.49 0.61 

BIOMEDICINA 0.79 0.68 0.72 0.57 0.69 

Ciências Exatas e Tecnológicas   0.78 

FISICA 0.97 0.86 0.90 0.80 0.88 

MATEMATICA 0.85 0.64 0.75 0.68 0.73 

QUIMICA  0.88 0.79 0.89 0.69 0.81 

CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO 0.76 0.62 0.73 0.58 0.67 

 

  



Tabela 43: Apresentação dos índices NPS da avaliação docente pelo discente 

com não-aprovação no Ensino Remoto Emergencial (ERE), apresentados por 

domínio para cada curso e Unidade Acadêmica ou Unidade Acadêmica 

Especial. 

 

UA/UAE/Curso  DTC HE DPS MER Média 

Ciências Humanas e Letras    0.77 

HISTÓRIA 0.62 0.73 0.62 0.58 0.63 

LETRAS 1.00 0.79 1.00 0.91 0.93 

PSICOLOGIA 1.00 1.00 1.00 0.00 0.75 

Ciências Sociais Aplicadas    0.29 

DIREITO 0.43 0.24 0.29 0.21 0.29 

Educação      1.00 

PEDAGOGIA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Estudos Geográficos    0.77 

GEOGRAFIA 0.81 0.81 0.86 0.62 0.77 

Ciências Agrárias    0.43 

AGRONOMIA 0.83 0.57 0.68 0.43 0.63 

ENGENHARIA FLORESTAL 0.60 0.51 0.53 0.58 0.56 

MEDICINA VETERINÁRIA 0.38 0.26 0.28 0.22 0.29 

ZOOTECNIA 0.18 0.35 0.26 0.25 0.26 

Ciências Biológicas    0.58 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 0.75 0.61 0.53 0.45 0.58 

Ciências da Saúde    0.54 

EDUCAÇÃO FÍSICA 0.65 0.52 0.84 0.61 0.65 

ENFERMAGEM 0.44 0.67 0.67 0.61 0.60 

FISIOTERAPIA 0.60 1.00 0.60 0.80 0.75 

MEDICINA n/a n/a n/a n/a n/a 

BIOMEDICINA 0.32 0.05 0.26 0.08 0.18 

Ciências Exatas e Tecnológicas   0.67 

FÍSICA 1.00 1.00 1.00 0.83 0.96 

MATEMÁTICA 0.64 0.59 0.64 0.68 0.64 

QUIMICA  0.95 0.68 1.00 0.74 0.84 

CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO 0.28 0.13 0.49 0.06 0.24 
 

Na Figura 1 é possível observar o NPS médio dos domínios para os 

discentes aprovados e não-aprovados. Os dados sugerem que os alunos 

aprovados avaliam o conhecimento técnico (DTC) dos docentes como sendo 

de excelência. Considerando-se que a maior parte dos docentes são doutores, 

é de se esperar que eles manifestem sua capacidade intelectual em sala de 

aula. Apesar de o domínio pessoal e situacional (DPS) estar dentro da zona de 



qualidade, o valor se aproxima do valor de corte para zona de excelência. Esso 

dado pode indicar que docentes tendem a manter atitude cortês em suas 

relações, observando a conduta ética. Ainda assim, o dado sugere a 

necessidade de mais ações de aprimoramento e manutenção das habilidades 

interpessoais dos docentes, assim como atitudes éticas. Chama atenção o 

dado da dimensão HE (habilidades de ensino-didática). Apesar de o índice 

estar na zona de qualidade, situa-se no centro da extensão de valores, entre o 

limite inferior e superior. Esse dado sugere que possa ser necessária a 

implantação, de maneira efetiva, de ações de aprimoramento didático. Como 

esperado, uma vez que o ERE foi implantado de maneira abrupta e 

emergencial, a dimensão MER foi a que recebeu a pior avaliação. 

A Figura 1 também apresenta a avaliação dos não-aprovados (coluna 

verde claro). Comparando-se as duas curvas, não é possível verificar um 

desvio acentuado da reprovação na percepção dos discentes quanto à 

prestação de serviço pelos docentes. Entretanto, destaca-se o domínio DTC 

com uma diferença maior do que 10% de um índice ao outro. Esse dado pode 

sugerir que há um viés na percepção do aluno não-aprovado, visto que a sua 

percepção da capacidade intelectual do docente desvia-se acentuadamente 

dos aprovados.  

 

 

Figura 07: NPS médio de cada domínio avaliado pelos discentes aprovados e 

não aprovados que participaram da Autoavaliação Institucional do Ensino 

Remoto Emergencial (ERE).  

 



A Figura 2 é uma extensão das Tabelas 1 e 2. Nela é possível verificar o NPS 

das Unidades. 

 

Figura 08: NPS por Unidade Acadêmica ou Unidade Acadêmica Especial dos 

domínios avaliados pelos discentes aprovados e não aprovados que 

participaram da Autoavaliação Institucional do Ensino Remoto Emergencial 

(ERE). 

 



Cronograma de atividades 2021 - 2023 

 

Para atender ao disposto na Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº065 

de 09 de outubro de 2014, com relação ao período avaliativo 2021-2023, será 

entregue um novo relatório parcial ao INEP (Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira) em março de 2023. A Autoavaliação 

Institucional Calendário Acadêmico 2021/1será parte integrante do relatório 

parcial. 

Conforme aprovado na 10ª Reunião de 2022, a Autoavaliação referente 

aos calendários acadêmicos 2022/1 (Graduação) e 2022/2 (Pós-graduação) 

ocorrerão entre os dias 10 e 24 de novembro de 2022. Nesse mesmo período, 

a CPA/UFJ iniciará a avaliação dos resultados da Autoavaliação 2021/1 

(Graduação) e 2022/1 (Pós-graduação). 
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