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APRESENTAÇÃO 

 

Este relatório aborda a estrutura, organização e processos da Comissão Própria de 

Avaliação (CPA) da Universidade Federal de Goiás (UFG), bem como o contexto em que se 

institui a CPA na instituição até o atual momento. Na sequência, apresenta o processo atual de 

avaliação da UFG englobando a metodologia, as dimensões e os instrumentos utilizados no 

processo de autoavaliação, as formas de participação da comunidade acadêmica, técnica e 

administrativa e os resultados das avaliações.   

As ações da CPA, no decorrer do biênio 2011/2012, incluem a preparação para o sexto 

ciclo autoavaliativo, o desenvolvimento do processo, a participação em eventos e 

considerações a respeito da comunidade externa, dos estudantes, dos egressos, da produção de 

conhecimento, da avaliação do desempenho didático do docente pelo discente e da 

participação da CPA nas avaliações externas realizadas pelo INEP.   

Os resultados da autoavaliação institucional incluem a percepção dos grupos de 

enfoques das Unidades Acadêmicas e dos estudantes de graduação em 2011, dos Câmpus de 

Goiânia e do interior (Catalão e Jataí), através das dimensões que permeiam o locus 

acadêmico, desde a Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) até a 

Sustentabilidade Financeira, em concordância com a Lei do SINAES.  

As possibilidades de ações futuras sugeridas pela CPA, no processo de autoavaliação, 

estão devidamente sintetizadas neste documento, assim como outras informações, também 

captadas e disponibilizadas pela UFG por meio do Sistema do Programa de Gestão Estratégica 

(SPGE), tais como a Série Cadernos do Programa de Gestão Estratégica, Plano de 

Desenvolvimento Institucional, Plano Diretor de Tecnologia da Informação, acompanhamento 

da implantação do REUNI e do Relatório de Gestão da UFG para Prestação de Contas 2010-

2011 apresentado para o TCU. Vale destacar que o PDI encontra-se diponível para a 

comunidade acadêmica e a sociedade em geral por meio do  sítio www.ufg.br e, também, para 

a comunidade acadêmica por meio de edição impressa.  

Um dos objetivos da CPA, com estas ações, é identificar se, na visão dos estudantes, 

docentes e técnico-administrativos, a UFG tem conseguido oferecer um ensino de qualidade, 

ou seja, conforme os padrões do governo e da sociedade.  

A CPA entende  que a avaliação significa um processo de aprendizagem da instituição e 

disponibiliza este conhecimento para que a UFG possa alcançar os objetivos institucionais 

com eficiência, eficácia e efetividade, representando também um reflexo positivo para os seus 

participantes.  

http://www.ufg.br/


 
 

Outra relevância deste estudo está em  fornecer informações complementares para que a 

UFG possa identificar ações que merecem ser implementadas, revistas ou intensificadas para 

que se alcance os propósitos estabelecidos na política de qualidade da educação superior.  

Propiciar à sociedade informações sobre a percepção dos atores da comunidade 

universitária do desempenho da Instituição também fica contemplado neste trabalho.   

A publicação impressa deste relatório acompanha a versão em CD-Rom.  

 

 

 

Prof. Jeblin Antônio Abraão 

Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos 
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1.  A COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

GOIÁS (UFG) 

 

1.1 Estrutura, organização e processos: a experiência na Universidade Federal de Goiás 

(UFG) 

  A Comissão Própria de Avaliação (CPA) no âmbito de UFG é a Comissão de 

Avaliação Institucional (CAVI) conforme Resolução do Conselho Universitário (CONSUNI) 

CONSUNI 14/2009 (Anexo A). A CAVI, na estrutura física da Universidade, está localizada 

na Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos (PRODIRH), e 

portanto recebe apoio técnico desta Pró-Reitoria. Assim, por intermédio da PRODIRH, a 

CAVI desfruta de suporte administrativo necessário e de condições organizacionais da 

interação que esta pró-reitoria mantém com as demais instâncias de gestão da Universidade. 

Situando ainda a CAVI na UFG, através do Organograma UFG (Figura 1) constata-se 

que esta comissão mantém um relacionamento de aconselhamento com o Gabinete do Reitor. 

Prevista no Regimento Geral da UFG, a CAVI tem como missão “instituir na UFG uma 

cultura de avaliação subsidiando de modo pleno a gestão acadêmica, rumo à potencialização e 

desenvolvimento do desempenho institucional”: 
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Universidade Federal de Goiás

Estrutura Organizacional Colegiada / Linear-Funcional

Organograma UFG – Analítico: Administração e Órgãos Executivos Centrais

CuradoresCEPECCEPEC

Ass. Universitária

Int. Univ. Sociedade

GraduaçãoExt. e Cultura Pesquisa e PG
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CPPD¹
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Câmaras Setoriais
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Órgãos Complementares

Assessorias Especiais

Comissões Especiais – Permanentes ¹/ Provisórias²

Pró- Reitorias

Órgãos Administrativos

*  A CPA, no âmbito da UFG, é a CAVI (Resolução CONSUNI 14/2009)

Revisado pela PRODIRH / UFG – Fevereiro / 2012¹  Comissão Especial - Permanente

²  Comissão Especial - Provisória

CPA*/CAVI¹

CEGEF CEMEQ

PRODIRH

Creche

ASCOM / ARP - Assessoria de Comunicação Social /Assessoria de 

Relações Públicas

Ass. Universitária – Assembléia Universitária

Auditoria – Auditoria Interna

BC - Biblioteca Central

CAI - Coordenadoria de Assuntos Internacionais

CAVI - Comissão de Avaliação Institucional

CDIM - Centro de Documentação, Informação e Memória

CEGEF - Centro de Gestão do Espaço Físico

CEGRAF - Centro Editorial Gráfico

CEMEQ - Centro de Manutenção de Equipamentos

CEPEC - Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura

CERCOMP - Centro de Recursos Computacionais

CGA - Centro de Gestão Acadêmica

CIAR - Centro Integrado de Aprendizagem em Rede

CIDARQ - Centro de Informação e Documentação Arquivística 

CIS-PCCTAE - Comissão Interna de Superv. Plano Carreira Técnicos

CONSUNI - Conselho Universitário

CPA - Comissão Própria de Avaliação

CPAD - Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar

CPPD - Comissão Permanente de Pessoal Docente

Creche – Creche da UFG

CS - Centro de Seleção

DCF - Departamento de Contabilidade e Finanças

DDRH - Departamento de Desenvolvimento e Recursos Humanos

DMP - Departamento de Material e Patrimônio

DP - Departamento de Pessoal

Ext. e Cultura – Câmara de Extensão e Cultura

GABINETE – Gabinete do Reitor

Graduação – Câmara de Graduação
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Figura 1 - Organograma UFG - Analítico: Administração e Órgãos executivos Centrais.  
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Os trabalhos desenvolvidos pela CAVI, composta por servidores docentes de diversas 

áreas do conhecimento, técnicos administrativos e estudantes designados pelo Reitor, se 

inscrevem nos processos de autoavaliação, uma vez que desde a instalação da CAVI, em 

outubro de 1994 por ocasião do Programa de Avaliação Institucional das Universidades 

Brasileiras (PAIUB) existem canais abertos na instituição para a comunidade universitária 

participar, seja da construção de seu projeto seja nas continuadas avaliações
1
. 

Uma ilustração da afirmativa continuadas avaliações pode ser vista na linha do tempo, 

onde de uma avaliação descritivo-analítica no período de 1994-1997 para uma avaliação 

reflexivo-participativa de 1998 até esta data correspondendo ao 6° ciclo auto-avaliativo.  

Além desta atribuição de coordenar a autoavaliação, a CAVI, orientada por princípios 

fundados no rigor ético, estético e político, tem as seguintes atribuições: (a) executar e 

coordenar a produção da série dos cadernos do Programa de Gestão Estratégica
2
 (PGE); (b) 

incentivar/apoiar diretores de Unidades Acadêmicas (UA), Núcleos de Gestão e Campus 

Interior (Figura 2) nos processos de autoavaliação; (c) organizar e manter documentos 

arquivísticos, bibliográficos e de consulta da CAVI; (d) manter atualizado a página virtual da 

CAVI (www.prodirh.ufg.br/cavi). 

 

                                          Figura 2: Estrutura organizacional da UFG 

 

Das ações que testemunham as implementações efetivadas no contexto da avaliação 

                                                   

 
1
 Para saber mais a cerca da historia da avaliação da UFG confira no Caderno 6 da Série Cadernos do PGE 

intitulado “Autoavaliação Institucional: o Processo e o Projeto” (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 

2008a), também disponível no sítio www.prodirh.ufg.br/cavi. 
2
 A série CADERNOS DO PGE, cujo objetivo é o de contribuir para uma melhor compreensão da vida  

institucional da Universidade Federal de Goiás, constitui-se em um espaço público para socialização, debate e  

reflexão das questões que envolvem o processo de planejamento, avaliação e informação. Disponível em 

www.prodirh.ufg.br/cavi   

http://www.prodirh.ufg.br/cavi
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institucional na UFG, destacam-se: a criação do PGE, do Sistema do Programa de Gestão 

Estratégica
3
 (SPGE) e mais recentemente a disponibilização online do instrumento de 

Avaliação do Desempenho Didático do Docente pelo discente.  

 

1.2 O contexto em que se instituiu a CPA 

Em decorrência dessa trajetória percorrida pela CAVI e da implantação, em 2004, pelo 

Ministério da Educação (MEC) do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES), centrando-se na autoavaliação institucional e sugerindo metodologias interativas 

bem como determinando a criação de CPA em cada Instituição de Ensino Superior (IES), a 

recém-criada CPA
4
 assumiu, na sua Proposta de Autoavaliação Institucional, o projeto já em 

desenvolvimento, isto é, “Avaliação Institucional: uma mudança em curso” 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2000).  

As coincidências teórico-metodológicas entre ambos sustentaram a decisão de que ele 

fosse utilizado para gerar a proposta da Autoavaliação Institucional no que denominamos o 3ª 

ciclo autoavaliativo da UFG.  É importante registrar que o projeto foi mantido com autonomia 

sob a coordenação e execução da CAVI. Na perspectiva de facilitar a interação entre a CPA e 

a CAVI, a presidência da CAVI tornou-se membro nato da CPA.   

Já o 4º Ciclo avaliativo da UFG – conforme o projeto de autoavaliação institucional 

regulamentado pela Resolução CONSUNI 10/2006 (Anexo B) – introduziu e aplicou 

questionários, como alternativa de instrumentos avaliativos, que foram respondidos pelas 

diversas UA e Núcleos de Gestão do Campus Goiânia. As respostas das questões, 

relacionadas com as dez (10) Dimensões elaboradas pela Comissão Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (CONAES), depois de discutidas e analisadas pela CPA, compuseram o 

“Relatório de Autoavaliação Institucional da UFG 2006-2008
5
” (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE GOIÁS, 2008b), postado no Sistema e-Mec em setembro de 2008 na sua 

versão final, e posteriormente distribuído à comunidade acadêmica em publicação impressa.  

No intuito de caracterizar e mostrar o estado da arte da CPA-UFG, é importante registrar 

a reestruturação da CPA, em junho de 2008, encaminhamento dado pelo coordenador da CPA 

                                                   

 
3
 O SPGE é um sistema computacional de dados/informações que permite o registro do planejamento estratégico 

das respostas aos questionários e dos relatórios dos grupos focais de todas(os) as(os) Unidades/Câmpus/Núcleos 

da UFG. 
4 
Resolução CONSUNI Nº1/2005 (Anexo C) 

5
 http://cavi.prodirh.ufg.br/uploads/65/original_Auto-Avaliacao_25_02_09.pdf 

 

http://cavi.prodirh.ufg.br/uploads/65/original_Auto-Avaliacao_25_02_09.pdf
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e discutido
6
 com o coordenador do Programa de Gestão Estratégica (PGE) e a presidência da 

CAVI. A partir de então, a CAVI e a CPA passaram a ser reconhecidas como uma única 

comissão. A tradição/referência da CAVI em avaliação na UFG, bem como o trabalho 

desenvolvido, o caráter formativo desta comissão e isenta de relação de poder com as UA e 

Núcleos de gestão, motivaram esta proposta. 

No quinto ciclo avaliativo 2009-2010, a CAVI avançou na condução do processo, 

obtendo a percepção das Unidades Acadêmicas/Núcleos de Gestão (Campus Goiânia) e dos 

Estudantes de Graduação nos campus do interior (Jataí e Catalão) compondo o “Relatório de 

Autoavaliação Institucional da UFG 2009-2010
7
”.  

 

2. O PROCESSO ATUAL DE AVALIAÇÃO DA UFG 

 

2.1 Introdução 

  O processo atual de avaliação da UFG se insere em um projeto maior chamado 

Programa de Gestão Estratégica (PGE), que articula a avaliação, o planejamento e as 

informações institucionais. O PGE institucionalizado na gestão 2006-2009, através da 

Resolução CONSUNI 10/2006 (Anexo B), representa uma das mudanças objetivas produzidas 

pelo projeto denominado “Avaliação Institucional: uma mudança em curso” 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2000) cujo pressuposto é o planejamento 

coletivo. A organização e a sistematização dos processos de planejamento e avaliação 

mediante o PGE possibilitam compreender melhor a vida institucional da UFG (Apêndices A 

e B).  

A elaboração do PGE, concebido em 2002, considerou marcos teóricos, muitos deles 

reiterados, em 2003, pela Comissão Especial de Avaliação (CEA) e contemplados nos 

princípios do SINAES, tais como integração dos processos autoavaliativos, participação 

coletiva, processo formativo e respeito à história de cada local de trabalho da UFG. 

 

2.2 Metodologia, dimensões e instrumentos utilizados no processo de autoavaliação 

A execução do PGE compreende os seguintes processos: (a) planejamento das Unidades 

                                                   

 
6 

Esta discussão teve como referência o Programa de Gestão Estratégica (Resolução CONSUNI nº10/2006) e foi 

pautada em documentos institucionais, a saber: Estatuto e Regimento da UFG, Resolução CONSUNI 01/2005  

(Anexo C) que cria a CPA da UFG e Portaria 10.884 de 10 de Maio de 2006 que designa os membros da CPA-

UFG. 
7
 Disponível em: http://cavi.prodirh.ufg.br.   

http://cavi.prodirh.ufg.br/
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Acadêmicas (UA), dos Núcleos de Gestão e dos Campus do Interior; e (b) autoavaliação 

desses locais citados e dos estudantes, bem como a avaliação externa da autoavaliação (Figura 

3).  

 

           Figura 3: O processo de autoavaliação institucional.  

 

A periodicidade do processo de planejamento é anual e o ciclo completo do processo de 

autoavaliação ocorre a cada dois anos, finalizando com a publicação do relatório.  

O processo de planejamento estratégico das UA, dos Núcleos de Gestão e dos Câmpus 

do Interior estrutura-se, no SPGE, com as seguintes etapas: Missão, Visão, Valores, 

Cenários/Variáveis de Impacto, Análise do Ambiente Interno  – Forças e Debilidades –, 

Análise do Ambiente Externo – Oportunidades e Ameaças –, Problemas Estratégicos, Causas, 

Indicadores, Soluções Estratégicas, Metas, Ações/Responsabilidades e Capacitações.  

A Unidade/Câmpus/Núcleo estabelece uma rotina para o acompanhamento da execução 

das etapas planejadas, com vistas ao cumprimento das metas estabelecidas e se achar 

necessário poderá solicitar a presença de membros da equipe executora do PGE/PRODIRH 

para assessorar no processo de planejamento. 

Na execução do projeto de autoavaliação realizado por estudantes, professores e 

técnico-administrativos são utilizados oito instrumentos de coleta de informação. São os 

seguintes: 

 Roteiro de Entrevista do grupo de enfoque Docentes e Técnico-Administrativos; 

 Roteiro de Entrevista do grupo de enfoque Discente; 
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 Roteiro da Entrevista do grupo de enfoque da avaliação externa; 

 Questionário a ser respondido pelas Unidades/Campus/Núcleos; 

 Questionário a ser respondido pelos estudantes do Centro de Ensino e Pesquisa 

Aplicada à Educação (CEPAE); 

 Questionário a ser respondido pelos estudantes de Graduação; 

 Questionário a ser respondido pelos estudantes de Pós-Graduação; 

 Questionário a ser respondido pelos estudantes de Graduação na modalidade à 

distância.  

 

Esses instrumentos contemplam as dimensões do roteiro elaborado pelo 

CONAES/MEC. A legislação do SINAES estabelece dez dimensões principais a serem 

examinadas no processo de avaliação da educação superior brasileira (Art. 3º da Lei 

10.861/2004, e são contemplados no Caderno nº: 7 da série do PGE intitulado “Instrumentos 

de Avaliação Institucional da UFG” (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2008c).  

 

2.3 Formas de participação da comunidade acadêmica, técnica e administrativa 

O processo de autoavaliação das UA, dos Câmpus do Interior, Núcleos de Gestão 

envolve professores, técnico-administrativos e estudantes. Esse processo é coordenado por 

seus dirigentes – Diretores, Coordenadores dos Cursos de Graduação, Coordenadores de 

Pesquisa e Pós-Graduação, Coordenadores das Comissões de Interação com a Sociedade e 

Coordenadores Administrativos –, que respondem a um questionário único para toda a 

universidade. Tal questionário contém espaço para o acréscimo de outras questões que a 

Unidade julgar pertinente.  

Outros instrumentos de coleta de informações, além do citado questionário, são os 

Grupos Focais, constituídos por professores, técnico-administrativos e estudantes da Unidade, 

onde as atividades desenvolvidas pelas Unidades, Câmpus e/ou Núcleos de Gestão são 

autoavaliadas a partir de um roteiro pré-estabelecido. As respostas ao questionário e os 

relatórios dos grupos focais são divulgados, debatidos, e aprovados pelo Conselho Diretor da 

Unidade Acadêmica.  

A autoavaliação dos Câmpus do Interior também envolve docentes, técnico-

administrativos e estudantes e é coordenado por seu Diretor, Coordenadores de Cursos de 

Graduação e, quando existentes, Coordenadores de Cursos e Programas de Pós-Graduação 

lato sensu e stricto sensu. Os Câmpus do Interior respondem ao mesmo questionário utilizado 
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pelas Unidades Acadêmicas, além de realizar Grupos Focais em que se avaliam as atividades 

desenvolvidas pelos Câmpus, a partir de um roteiro pré-estabelecido. O questionário a ser 

respondido pelo Câmpus do Interior também contém espaço para o acréscimo de outras 

questões que o Câmpus julgar pertinente. As respostas ao questionário e os relatórios dos 

grupos focais serão divulgados, debatidos e aprovados pelo seu Conselho Deliberativo. 

Os Núcleos de Gestão, coordenados por meio de seus dirigentes e dos conselhos 

internos – deliberativos ou consultivos –, respondem, no que couber, o mesmo questionário 

das Unidades Acadêmicas. Além disso, um Grupo Focal constituído por pessoas de cada 

Núcleo avaliam as atividades desenvolvidas por esses Núcleos, a partir de um roteiro pré-

estabelecido. As respostas ao questionário e o relatório do grupo focal serão divulgados, 

debatidos e aprovados no Conselho interno do Núcleo. 

A Unidade Acadêmica, o Câmpus do Interior ou o Núcleo de Gestão que achar 

necessário, solicitará a presença de membros da Equipe Executora da CAVI/UFG para 

assessorar o processo de autoavaliação. 

Os estudantes de graduação, de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, do CEPAE e 

de graduação na modalidade de ensino a distância respondem aos questionários próprios, 

contendo questões relacionadas a aspectos didático-pedagógicos, aspectos de gestão das 

Unidades Acadêmicas e aspectos da universidade. Objetiva-se atingir os estudantes, em sala 

de aula, além de mobilizar outros estudantes para acessarem a página da UFG na internet e 

efetivarem a resposta eletronicamente, procurando assegurar o mínimo de 30% (trinta por 

cento) de estudantes. Os questionários respondidos pelos estudantes são encaminhados às 

Diretorias, que os considerarão no processo de planejamento e avaliação da Unidade/Câmpus. 

O processo de avaliação externa da autoavaliação se dá após o primeiro ciclo de 

autoavaliação. Cada Unidade/Câmpus/Núcleo constituirá um Comitê avaliador externo que, 

após análise do relatório de autoavaliação, se reunirá com os dirigentes de cada local, 

emitindo no final um relatório contendo impressões e sugestões sobre a 

Unidade/Câmpus/Núcleo. Os membros do Comitê avaliador externo serão escolhidos dentre 

ex-alunos, usuários internos ou externos dos serviços da Unidade/Câmpus/Núcleo, 

representantes de entidades de classe, dirigentes de instituições escolares, representantes de 

órgãos públicos, dentre outros que cada Unidade/Câmpus/Núcleo estabelecer. O relatório do 

Comitê avaliador externo será utilizado para subsidiar o processo de planejamento e 

autoavaliação da Unidade/Câmpus/Núcleo. 

A proposição é de se autoavaliar para fazer seu planejamento, para revisar suas ações 

cotidianas, acreditando que este processo permita que todos percebam sua identidade e seu 
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pertencimento. 

2.4 Formas de utilização dos resultados das avaliações 

As informações obtidas mediante a aplicação destes instrumentos fornecem subsídios 

para a avaliação interna e elaboração, em parte, do Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) e estão disponibilizadas para acesso/consulta no Sistema do Programa de Gestão 

Estratégica (SPGE). A sistematização, bem como o uso das informações, auxilia na melhoria 

da gestão em todas as instâncias e níveis da administração, contribuindo com o fortalecimento 

de uma identidade institucional. A PRODIRH é o órgão responsável pelo SPGE na UFG. 

O SPGE permite que continuamente as Unidades/Câmpus/Núcleos façam acréscimos e 

atualizações em seus respectivos planejamentos e auto-avaliações, além de propiciar aos 

dirigentes da UFG, total flexibilidade no acesso a cada um dos módulos pertencentes à 

estrutura lógica do sistema computacional. As informações contidas nos planejamentos e nas 

avaliações de cada Unidade/Câmpus/Núcleo são extraídas no SPGE, em período fixado pela 

PRODIRH, para que sejam apuradas aquelas que continuamente servem de base para o 

planejamento e a autoavaliação da UFG.  

Esse sistema permite também que, a qualquer momento, os dirigentes da universidade 

possam apurar dados e informações para a efetivação de alguma ação de gestão acadêmico-

administrativa no âmbito da UFG. 

Assim, o processo de execução do PGE fornece elementos essenciais para a elaboração 

do PDI, para a concretização da Autoavaliação Institucional e para a sistematização das 

informações que subsidiem a tomada de decisões dos dirigentes da universidade, em todas as 

instâncias e níveis da administração, considerando os pilares teóricos estabelecidos 

anteriormente. Os questionários respondidos pelos estudantes e o relatório do Comitê 

avaliador externo, conforme descritos em parágrafos anteriores, também são encaminhados às 

Diretorias, que os considerarão no processo de planejamento e avaliação da Unidade/Câmpus. 

 

 

3 ACÕES DA CPA/CAVI 2011-2012 

 

3.1 Preparação para 6º ciclo autoavaliativo da UFG 

 

Pressupondo o que está anteriormente colocado, para desencadear o processo de 

autoavaliação atingindo a todos os atores institucionais e também cada Unidade Acadêmica e 

núcleo de gestão, a CAVI encaminhou Memorando N°. 010/2011-PRODIRH (Anexo D), 
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lembrando a necessidade de realização da autoavaliação no contexto do PGE.  

 Posto este desafio como referência, a CAVI passou a se preparar para viabilizar o 

processo, e em reunião dezembro de 2010, preparou a agenda de 2011:  

 Autoavaliação dos Estudantes Graduação;  

 Autoavaliação das Unidades Acadêmicas (UAs), Campus e Núcleos de Gestão;  

 Autoavaliação dos Estudantes de Pós-Graduação;  

 Avaliação do Desempenho Didático do Docente pelo Discente;  

 Cadernos do Programa de Gestão Estratégica (PGE);  

 Participações em Eventos;  

 Outras Ações. 

 

Com base nestas discussões e na agenda foram então estabelecidas as metas para 2011: 

 Estabelecer sistemática de acompanhamento e apoio aos diretores de Unidades 

Acadêmicas e núcleos de gestão no processo de autoavaliação correspondente ao 

6º ciclo (2011-2012); 

 Assessorar as Unidades Acadêmicas e núcleos de gestão nas diferentes etapas do 

processo de autoavaliação; 

 Subsidiar Diretores das Unidades Acadêmicas na avaliação do desempenho 

didático do docente pelo discente no contexto da Resolução 21/2009 (Anexo E) da 

carreira do magistério superior, estágio probatório e progressão funcional; 

 Subsidiar Diretores das Unidades Acadêmicas e coordenadores de graduação no 

debate e reflexões dos procedimentos didático-pedagógicos por ocasião do 

planejamento;  

 Produzir conhecimento a partir dos documentos produzidos nos processos de 

autoavaliação e planejamento. 

 

Em dezembro de 2011, a CAVI preparou a agenda/metas de 2012 

 Finalizar a Produção e Postar no e-Mec o Relatório [Parcial] de autoavaliação 

institucional da UFG 2011-2012; 

 Solicitar representantes nas categorias docente, técnico-administrativo e discente 

dos Câmpus Cidade de Goiás, Câmpus de Jataí (CAJ) e Câmpus de Catalão (CAC) 

para recomposição da CAVI; 

 Produzir os Cadernos do PGE (15, 16, 17 e 18); 
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 Estruturalização do Relatório de Autoavaliação Institucional 2011-2012.  

 

3.2 Desenvolvimento 

 Com esta compreensão e buscando ser fieis a uma história de avaliação interna, a 

CAVI nas suas reuniões ordinárias programou ações para incentivar o envolvimento da 

comunidade universitária e desencadear o processo, tais como:  

 

Ações CAVI 2011 

 

 Postagem no e-MEC do Relatório de Autoavaliação da UFG 2009-2010. Março de 

2011;  

 Revisão do instrumento de avaliação, "Questionário de Autoavaliação ser respondido 

pelas Unidades Acadêmicas/Campi/Núcleos de Gestão" (Apêndice C).  Abril de 2011; 

 Comunicação aos diretores de Unidades Acadêmicas, coordenadores de curso de 

graduação e pós-graduação da avaliação discente online 2011-1 e 2011-2. Maio e 

outubro.  

 Revisão do instrumento de avaliação "Questionário de Autoavaliação dos estudantes 

de Graduação”. (Apêndice D). Maio de 2011; 

 Sistematização dos Resultados da Autoavaliação dos Estudantes de Graduação dos 

Dados 2009 Câmpus Goiânia.  Maio de 2011;  

 Organização da Oficina Temática "Os Estudantes de Graduação da UFG: 

autoavaliação do ambiente acadêmico 2009". (Apêndice E). Câmpus Goiânia. 

Coordenação PRODIRH/PROGRAD. Junho de 2011; 

 Comunicação aos Diretores da autoavaliação das unidades acadêmicas, órgãos 

administrativos e campi do interior (Anexo D). Agosto. 

 Reuniões com o Centro de Recursos Computacionais (CERCOMP) para verificação 

dos instrumentos de avaliação do docente /discente 2011-1 e 2011-2, da autoavaliação 

dos Estudantes de Graduação e Pós-Graduação e data de disponibilização on line. 

Maio a Novembro de 2011; 

 Reuniões com a ASCOM para produção de material de divulgação da Avaliação 

docente/discente 2011-1 (Apêndice F) e 2011-2 (Apêndice G): flyer, cartaz, e-mail 

marketing (estudantes e professores). Maio e Outubro de 2011; 

 Disponibilização online do Instrumento de Avaliação do Desempenho Didático do 
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Docente pelo Discente 2011-1 no Portal do Aluno de 1 a 15 de Junho (Apêndice H); 

 Sensibilização para Autoavaliação da Graduação mediante o folder Informativo da 

pré-matrícula do 2º sem/2011 com o apoio da PROGRAD. Julho de 2011; 

 Disponibilização online do questionário de Autoavaliação dos Estudantes de 

Graduação no momento da pré-matrícula do 2º sem de 2011. Julho de 2011;  

 Organização e Diagramação dos Cadernos 15, 16, 17, 18 da série do PGE intitulados 

“As Unidades Acadêmicas da UFG: autoavaliação da Escola de Engenharia Elétrica e 

de Computação - EEEC 2009-2010”; “Estudos Avaliativos: Uma análise da integração 

existente entre as Unidades Acadêmicas da UFG (Câmpus de Goiânia, do Interior e 

CEPAE) nos projetos de pesquisa cadastrados na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação em 2010; “As Unidades Acadêmicas da UFG: autoavaliação da Faculdade 

de História - FH 2009;  As Unidades Acadêmicas da UFG: autoavaliação da Faculdade 

de Farmácia - FF 2010 e  organização do Caderno 19 - As Unidades Acadêmicas da 

UFG: autoavaliação da Faculdade de Nutrição – Faculdade de Nutrição (FANUT) 

2009. Julho a Dezembro 2011; 

 Revisão e Diagramação do Relatório de Autoavaliação da UFG 2009-2010. Agosto a 

Dezembro de 2011; 

 Solicitação ao CERCOMP da tabulação dos resultados da autoavaliação do ambiente 

acadêmico (por questão e por curso). Agosto.  

 Comunicação à PRPPG da Autoavaliação do ambiente acadêmico dos estudantes de 

pós-graduação lato e stricto sensu 2011. (Apêndice I). Setembro de 2011; 

 Sensibilização da Escola de Agronomia (EA) mediante palestra “Comitê Coordenador 

de Autoavaliação da EA: estrutura, organização e processos”. EA/UFG. Setembro de 

2011; 

 Comunicação por e-mail institucional aos estudantes dos PPG/UFG com o apoio do 

CERCOMP. Setembro a Outubro de 2011;  

 Disponibilização no SPGE do "Questionário de Autoavaliação à ser respondido pelas 

Unidades Acadêmicas/Campi/Núcleos de Gestão". Setembro a Dezembro de 2011;  

 Disponibilização no PORTAL DO ALUNO do Questionário de Autoavaliação dos 

Estudantes de Pós-Graduação. (Apêndice J). Setembro a Outubro de 2011;  

 Disponibilização online do Instrumento de Avaliação do Desempenho Didático do 

Docente pelo Discente 2011-2 no Portal do Aluno de 1 a 15 de Novembro. (Apêndice 

H );  
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 Publicação on line e impressa dos Cadernos 12, 13 e 14 da série do PGE intitulados 

Caderno 12: Estudos Avaliativos: Uma análise da integração entre as Unidades 

Acadêmicas da UFG (Câmpus de Goiânia) na graduação, utilizando-se as informações 

do RADOC-2009; Caderno 13: Estudos Avaliativos: Uma análise da integração entre 

as Unidades Acadêmicas da UFG (Câmpus de Goiânia) na pós-graduação, utilizando-

se as informações do RADOC-2009; Caderno 14: As Unidades Acadêmicas da UFG: 

Relatório de Gestão da Diretoria da FF 2002-2010. Julho e Outubro de 2011; 

 Distribuição dos Cadernos 12, 13 e 14 para (30) coordenadores de CPAs – Instituições 

Federais de Ensino Superior (IFES) (Apêndice L). Outubro de 2011; 

 Distribuição dos cadernos 12, 13, e 14 do PGE aos Diretores de Unidades Acadêmicas. 

(Apêndice M). Outubro de 2011; 

 Reunião com CERCOMP para adequar as sugestões enviadas pelas Unidades 

Acadêmicas do instrumento de avaliação discente online. Outubro de 2011; 

 Disponibilização dos resultados da Autoavaliação dos Estudantes de Graduação para 

Pró-Reitores, Diretores Unidades Acadêmicas e núcleos de gestão no SPGE. Outubro 

de 2011; 

 Sensibilização do campus de Jataí com a palestra “Autoavaliação do Campus de Jataí: 

organização e processos”. Campus Jatobá. CAJ/UFG. Novembro de 2011; 

 Comunicação da Prorrogação da autoavaliação das unidades acadêmicas/núcleos de 

gestão e campus para fevereiro de 2012. Novembro de 2011.  

 

Ações CAVI 2012 

 Produção do Relatório [Parcial] de Autoavaliação Institucional 2011-2012. Fevereiro e 

Março;  

 Postagem  do Relatório [Parcial] de Autoavaliação Institucional 2011-2012 no E-Mec. 

30 de Março;  

 Sistematização, leitura e análise dos resultados da autoavaliação das unidades 

acadêmicas/núcleos de gestão das Dimensões 1, 2 ,4, 6 e 7; 

 Organização e Produção do Relatório [Parcial] de Autoavaliação Institucional da UFG 

2011-2012. Março;  

 Comunicação dos resultados tabulados por curso para Coordenadores de 

Graduação/Campi e solicitação de análise/leitura dos resultados. Memorando N° 

04/2012 - PRODIRH. Março (Apêndice N);  

http://cavi.prodirh.ufg.br/pages/34968
http://cavi.prodirh.ufg.br/uploads/65/original_Memorando_Circular_n.004.2012.Diretores_UA_autoavaliacao_CAVI.JPG
http://cavi.prodirh.ufg.br/uploads/65/original_Memorando_Circular_n.004.2012.Diretores_UA_autoavaliacao_CAVI.JPG
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 Participação da reunião na Câmara de Graduação destacando a importância da análise 

dos resultados de autoavaliação dos estudantes de graduação - 2011 para a gestão do 

curso. Abril; 

 Distribuição dos Cadernos 12, 13 e 14 para (60) coordenadores de cursos de 

graduação/UFG. Abril; 

 Disponibilização no SICAD dos comentários dos estudantes. Abril;  

 Recepção das análises/leituras dos resultados da autoavaliação dos estudantes de 

graduação 2011. Maio;  

 Comunicação aos diretores de unidades acadêmicas, coordenadores de cursos de 

graduação e coordenadores de programas de pós-graduação da avaliação discente 

online 2012-1.  Memorando Circular nº 008/2012/PRODIRH. Email. Maio.  

 Reunião com a ASCOM para produção de material de divulgação: flyer, cartaz, e-mail 

marketing (estudantes e professores-participação). Maio;  

 Disponibilização online das leituras realizadas pelas coordenações dos cursos de 

graduação sobre os resultados da Autoavaliação dos Estudantes de Graduação 2011. 

Campus Goiânia, CAJ e CAC. Junho;  

 Disponibilização no Portal do aluno do instrumento da Avaliação Docente. De 1 a 30 

de junho.  

 Disponibilização online dos Cadernos 15, 16, 17 e 18 do PGE. Junho; 

 Redefinição da Agenda após a Greve. Setembro 2012; 

 Recepção de membros CPA-UFPR e CPA-UFMT em visita técnica a CAVI com a 

finalidade de conhecer as atividades desenvolvidas por esta comissão. Setembro; 

 Comunicado aos diretores de unidades acadêmicas sobre a liberação do resultado da 

Avaliação do Docente pelo Discente on line 2012-1. Outubro; 

 Estruturalização do Relatório de Autoavaliação Institucional 2011-2012. Outubro 2012 

a Março 2013; 

 Organização das Oficinas Temáticas "Os Estudantes de Graduação da UFG: 

autoavaliação do ambiente acadêmico 20011-12". 4ª, 5ª e 6ª Edição. Coordenação 

PRODIRH/PROGRAD. Folder. Novembro.  

 Prorrogação do prazo de entrega do Relatório de Autoavaliação das UA's/OA's e 

Campus do Interior até 28 de fevereiro de 2012. Memorando Circular n° 17/2011 - 

PRODIRH. Novembro;  

http://cavi.prodirh.ufg.br/uploads/65/original_Memorando_n_008-2012-1__Avaliacao_do_docente_pelo_discednte_2012-1_doc_disc.pdf
http://cavi.prodirh.ufg.br/uploads/65/original_Avalia%C3%A7%C3%A3oDocentepeloDiscente_cartaz.jpg
http://cavi.prodirh.ufg.br/uploads/65/original_mailmk_estudante_2012-1.jpg
http://cavi.prodirh.ufg.br/uploads/65/original_mailmktprof_2012-1.jpg
http://cavi.prodirh.ufg.br/pages/37102
http://cavi.prodirh.ufg.br/pages/37396
http://cavi.prodirh.ufg.br/pages/37885
http://cavi.prodirh.ufg.br/uploads/65/original_Comunicado_Prof._Jeblin.pdf
http://cavi.prodirh.ufg.br/uploads/65/original_Memorando_Circular_n.017.2011.Prorrogacao_Autoavaliacao_UAs_RB.doc
http://cavi.prodirh.ufg.br/uploads/65/original_Memorando_Circular_n.017.2011.Prorrogacao_Autoavaliacao_UAs_RB.doc
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 Correção da Diagramação, publicação on line e impressa dos Cadernos 15, 16, 17, 18 

da série do PGE intitulados “As Unidades Acadêmicas da UFG: autoavaliação da 

Escola de Engenharia Elétrica e de Computação - EEEC 2009-2010”; “Estudos 

Avaliativos: Uma análise da integração existente entre as Unidades Acadêmicas da 

UFG (Câmpus de Goiânia, do Interior e CEPAE) nos projetos de pesquisa cadastrados 

na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação em 2010; “As Unidades Acadêmicas da 

UFG: autoavaliação da Faculdade de História - FH 2009;  As Unidades Acadêmicas da 

UFG: autoavaliação da Faculdade de Farmácia - FF 2010 e  organização do Caderno 

19 - As Unidades Acadêmicas da UFG: autoavaliação da Faculdade de Nutrição - 

FANUT 2009. (janeiro a dezembro);  

 Distribuição da publicação impressa do “Relatório de Autoavaliação Institucional 

2009-2010” em reunião do CONSUNI, CEPEC e Curadoria no Campus Goiânia. 

Dezembro.  

 Distribuição da publicação impressa do “Relatório de Autoavaliação Institucional 

2009-2010” aos Câmpus de Jataí, Catalão e Cidade de Goiás. Memorando Circular 

14/2012. Dezembro. 

 Solicitação de servidor docente do CAJ para apoio nas atividades específicas da 

CAVI/UFG. Memorando Nº 204/2012 - PRODIRH. Dezembro. 

 Elaboração de texto para recredenciamento / avaliação externa e-mec. Autoavaliação 

Institucional: O processo e o projeto. Dezembro. 

 

 

A disponibilização on line dos resultados tabulados [por curso] dos questionários de 

Autoavaliação para diretores de unidades acadêmicas/coordenadores de cursos de graduação, 

respondido pelos estudantes por ocasião da matrícula no 2º semestre de 2011,  foi 

acompanhada da sugestão de uma leitura por categorias/modalidades; trabalho docente, 

desenvolvimento do PPI (Projeto Pedagógico Institucional), desenvolvimento da gestão, 

situação de infraestrutura e recursos materiais e função atribuída à universidade.  

Ainda, foi solicitada ao Núcleo Docente Estruturante (NDE) de cada curso de graduação 

da UFG ( Apêndice  N) a produção de um relatório a partir da reflexão e debate dos resultados 

enviados, por ocasião do planejamento pedagógico. Este relatório de autoavaliação do NDE 

subsidiará a Oficina Temática, em parceria com a PROGRAD.  

A solicitação de análise dos resultados da autoavaliação dos estudantes de graduação, ao 

NDE dos cursos de graduação, da UFG permitirá à CAVI subsidiar os coordenadores de 

http://cavi.prodirh.ufg.br/uploads/65/original_Memo._Circ._14-2012-PRODIRH.pdf
http://cavi.prodirh.ufg.br/uploads/65/original_Memo._Circ._14-2012-PRODIRH.pdf
http://cavi.prodirh.ufg.br/uploads/65/original_Memorando_n%C2%BA._204-2012-PRODIRH-UFG.JPG
http://cavi.prodirh.ufg.br/uploads/65/original_recredenciamento_emec_ufg_2012.pdf
http://cavi.prodirh.ufg.br/uploads/65/original_recredenciamento_emec_ufg_2012.pdf
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graduação das Unidades Acadêmicas e Câmpus do interior na autoavaliação dos seus 

respectivos cursos de graduação da UFG. 

 

3.3 Eventos 

A CAVI se fez representar em eventos institucionais e nacionais que abordaram temas 

sobre autoavaliação. A participação nessas atividades por docentes, estudantes, e técnico-

administrativos, membros da Comissão, se efetivou pela apresentação e/ou discussão da 

experiência da CAVI-UFG. Abaixo a relação dos eventos que participou no biênio 2011/2012: 

 

Eventos 2011 

 Participação no Seminário Avaliação Institucional: tecendo compreensões: 

observando experiências.  Palestra: CPA: estrutura, organização e processos - a 

experiência da UFG. 17 e 18 de novembro. Auditório Reitor João Alfredo - Reitoria da 

Universidade Federal de Pernambuco;  

 Participação no Seminário SINAES: Avaliação e Perspectivas. Hotel Nobile Suítes 

Lakeside Brasília. Brasília, DF. 10 e 11 de novembro; 

 Participação na IV Oficina Avaliação dos Cursos e suas Repercussões no Ensino de 

Graduação. Auditório da FF, Câmpus I Goiânia, 17 de outubro de 2011;  

 Participação no II Congresso Internacional de Docência Universitária. Apresentação 

Oral: Autoavaliação do ambiente acadêmico 2009-2010: percepção dos estudantes de 

graduação da UFG Campus de Jataí. 30 de junho, 1 e 2 de julho. Vigo (Espanha).  

(Apêndice O); 

 Participação na Audiência Pública do CONAES: discussão dos novos instrumentos de 

Avaliação do SINAES. Auditório do Conselho Nacional de Educação. CNE. 13 de 

Junho. Brasília. DF; 

 Organização em parceria com a PROGRAD e participação na Oficina Temática "Os 

Estudantes de Graduação da UFG: autoavaliação do ambiente acadêmico 2009". 

Coordenação PRODIRH/PROGRAD. Palestras: Autoavaliação institucional: o 

processo e o projeto. O ambiente acadêmico do Câmpus de Goiânia na percepção dos 

estudantes de graduação. Considerações a respeito das análises dos resultados. 

Auditório do IME/UFG. 1º de junho;  

http://www.prodirh.ufg.br/uploads/65/original_Oficio-78-2011-DAP.JPG
http://www.prodirh.ufg.br/uploads/65/original_Oficio-78-2011-DAP.JPG
http://www.prodirh.ufg.br/uploads/65/original_Oficio-78-2011-DAP.JPG
http://www.prodirh.ufg.br/uploads/65/original_Oficio-78-2011-DAP.JPG
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/sinaes/seminarios/2011/convite_seminario.pdf
http://webs.uvigo.es/congreso.docencia/index_es.htm
http://www.prodirh.ufg.br/uploads/65/original_Artigo_Vigo_Espanha.pdf
http://www.prodirh.ufg.br/uploads/65/original_Artigo_Vigo_Espanha.pdf
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 Participação no Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e de Administração 

das Instituições Federais de Ensino Superior (FORPLAD 2011). 23 a 25 de março. 

Papillon Hotel – Goiânia;  

 Participação na Semana de Planejamento 2011 da Escola de Agronomia e Engenharia 

de Alimentos. 16 de fevereiro. Palestra Autoavaliação Institucional da UFG: o 

processo e o projeto;  

 Participação na Semana de Planejamento 2011 da Faculdade de Farmácia. 14 de 

fevereiro. Palestra Autoavaliação Institucional da UFG: o processo e o projeto;  

 Participação na Semana de Planejamento 2011 da Faculdade de Administração, 

Contábeis e Econômicas. 9 de fevereiro. Palestra Autoavaliação Institucional da UFG: 

o processo e o projeto;  

 Participação e organização da 3ª edição da Oficina Temática, em parceria com 

PROGRAD, intitulada Os Estudantes de Graduação da UFG: autoavaliação do 

ambiente acadêmico. Auditório IME / UFG. Campus Samambaia. Junho 2011.   

 

As oficinas temáticas, realizadas em parceria com a PROGRAD, e iniciadas em 2010 

tem se destacado no conjunto das atividades de autoavaliação da CAVI, tendo como 

objetivo de divulgar as atividades de autoavaliação à comunidade acadêmica.   

 

Eventos 2012 

 I Seminário de Planejamento Estratégico das IFES do centro-oeste. Setembro; 

 I Seminário Interinstitucional para servidores das IFES. Integração e Desenvolvimento 

em gestão de pessoas. 22 e 23/11. Centro de Cultura e Eventos prof. Ricardo Freua 

Bufáiçal. Campus Samambaia (UFG). Novembro.  

 

3.4 Outras considerações a respeito 

3.4.1 da Comunidade Externa  

A comunidade externa tem tido um importante papel no processo avaliativo 

desenvolvido pela UFG, quer seja com representação na CPA ou compondo os grupos de 

avaliadores externos dos diversos núcleos de avaliação existentes na Instituição. Ela espelha a 

imagem que a UFG projeta na sociedade e seu olhar, suas percepções e sugestões contribuem 

sobremaneira para o conhecimento das necessidades que permeiam a comunidade, passíveis 

de intervenção da academia em benefício social.  
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Desde o 1º. Ciclo autoavaliativo com o projeto “Avaliação institucional 1998-2001: 

uma mudança em curso”, a UFG realiza a avaliação externa. No 6º. Ciclo autoavaliativo, 

objeto deste relatório, cabe salientar que a percepção da comunidade externa estão registrados 

nos Cadernos do PGE: “As unidades Acadêmicas da UFG: Autoavaliação da Escola de 

Engenharia Elétrica e Computação – EEEC 2009-2010” e “As unidades Acadêmicas da UFG: 

Autoavaliação da Faculdade de História – FH 2009”, referente aos cadernos 15 e 17 

respectivamente.  

Em geral, a comunidade externa que mais se faz presente são profissionais das 

diversas áreas de atuação relacionados com os cursos que a UFG oferece: ex-professores, 

representantes de classe e órgãos fiscalizadores, ex-alunos (indivíduos mais politizados). 

Também contribuem os usuários de serviços próprios/extensão colocados a serviço da 

população enquanto espaços formadores dos futuros profissionais (campos de estágios)  e até 

mesmo aqueles que se beneficiam com as diversas atividades culturais promovidas a exemplo 

do projeto “Música no Campus” que a cada nova edição aglutina um público considerável, em 

torno de 4.000 pessoas, e oportuniza a convivência e bem estar a diferentes estratos sociais. 

 

3.4.2 dos Estudantes 

Os estudantes de graduação, com 58,91% de participação em relação ao total dos 

estudantes, realizaram no momento da matricula no segundo semestre de 2011 a 

autoavaliação do ambiente acadêmico em que realizam sua formação. Comparado aos dados 

dos relatórios anteriores (44,8% em 2007 e 45,61% em 2009), a adesão ao processo de 

autoavaliação tem aumentado gradativamente. Acreditamos que a cultura do processo de 

avaliação por parte dos estudantes de graduação tem sido desenvolvida, demonstrando 

resultados satisfatórios os quais ainda necessitam ser melhorados.  

 Os resultados obtidos a partir do questionário respondido em 2011 foram contemplados 

numa publicação impressa na série Cadernos do PGE denominado “Os alunos de Graduação 

da UFG: autoavaliação do ambiente acadêmico - 2011”. Os estudantes responderam este 

questionário online pela primeira vez em 2007 e a publicação impressa corresponde ao 

caderno nº 4 da série dos Cadernos do PGE “Os alunos de graduação da UFG: autoavaliação 

do ambiente acadêmico 2007” (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2008d)
8
.  

Por outro lado, somente 14,70% dos estudantes de pós-graduação em relação ao total, 

                                                   

 
8
 Confira o Caderno 4 do PGE intitulado “Os alunos de graduação da UFG: autoavaliação do ambiente 

acadêmico 2007”, disponível em http://cavi.prodirh.ufg.br 
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realizaram em 2011, no período compreendido de Setembro a Novembro, a autoavaliação dos 

seus Programas de Pós-Graduação mediante o “Questionário para Estudantes de Pós-

Graduação” disponível no Portal do Aluno da UFG. Destaca-se que a adesão ao processo de 

avaliação do ambiente acadêmico por parte dos estudantes de pós-graduação tem sido abaixo 

do estipulado (30%). Em 2009, 23,20% dos estudantes de pós-graduação responderam o 

questionário.  

A CAVI considera esta ação uma oportunidade para uma apreciação crítica dos alunos 

da pós-graduação complementando, de forma isenta, a avaliação da CAPES contribuindo para 

a melhoria da formação e da gestão do programa. 

Os estudantes, além de participarem [das reuniões ordinárias] da CAVI com a 

representação de três membros de diferentes áreas do conhecimento, tem atuação em áreas 

bem definidas na comissão tais como: a organização/manutenção dos documentos 

arquivísticos, bibliográficos e de consulta da CAVI e ainda na manutenção/atualização do sítio 

da CAVI (www.prodirh.ufg.br/cavi). 

 

3.4.3 dos Egressos 

A participação dos egressos desde o início dos processos avaliativos da UFG tem sido 

notável e tem se dado principalmente por meio dos grupos focais compostos por avaliadores 

externos, pela oportunidade de muitas vezes assumirem lideranças classistas, políticas, cargos 

de expressão em empresas públicas ou privadas que são convidadas a enviarem representantes 

para colaborar nos momentos de avaliação. Eles participam igualmente como estudantes que 

em nova ocasião retornam à Instituição como membros de cursos de pós-graduação e se vêem 

na posição de avaliadores da Universidade nesses programas. É fato que diferentes unidades 

acadêmicas mantêm contatos com seus ex-alunos via página eletrônica (fale conosco, 

ouvidoria) ou redes sociais. Alguns, por vezes, usam a imprensa escrita/colunas sociais para 

transmitir suas impressões sobre a atuação da UFG. Todas essas vias de avaliação tem se 

configurado em excelentes oportunidades para se pensar e repensar os afazeres da vida 

acadêmica e seus reflexos nos valores e na vida dos cidadãos que ela atinge, haja vista, os 

apelos do mundo profissional
9
. 

 

                                                   

 
9
 Confira os Cadernos 15 e 17 do PGE intitulados “As Unidades Acadêmicas da UFG: Autoavaliação da Escola  

de Engenharia Elétrica e Computação – EEEC 2009-2010)” e “As Unidades Acadêmicas da UFG: 

Autoavaliação da Faculdade de História 2009”, respectivamente. Disponível também em 

http://cavi.prodirh.ufg.br/pages/5485 

 

http://www.prodirh.ufg.br/cavi
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3.4.4 da Produção de conhecimento  

Uma das preocupações da CAVI é produzir conhecimento a partir dos documentos 

produzidos nos processos de planejamento/avaliação e não encerrar a autoavaliação em si 

mesma. Neste sentido o artigo "Autoavaliação do ambiente acadêmico 2009-2010: 

percepção dos estudantes de graduação de Jataí” foi apresentado oralmente no II 

Congresso Internacional de Docência Universitária,Vigo, Espanha, 30 de Junho e 1 ,2 de 

Julho de 2011(Apêndice O). Esse artigo (Apêndice P) se propôs a examinar os dados que 

foram obtidos por meio da aplicação de um questionário de autoavaliação do ambiente 

acadêmico e respondido pelos estudantes de graduação da UFG – Campus de Jataí. Relata a 

importância dessa consulta junto aos alunos, a qual teve por objetivo extrair informações que 

pudessem, naquele momento, identificar os interesses, necessidades e demandas do corpo 

discente e, a partir destas, nortear ações futuras da Instituição visando promover a melhoria 

dos processos avaliativos, das condições de ensino, dos procedimentos didático-pedagógicos e 

o aperfeiçoamento das atividades acadêmicas da UFG. 

 

3.4.5 da Avaliação do Desempenho Didático do Docente pelo Discente 

 

A disponibilização online no portal do Aluno/UFG do Instrumento de avaliação do 

desempenho didático do docente pelo discente, em 2009 pela CPA/CAVI, teve como objetivo 

conhecer a percepção dos aspectos didáticos-pedagógicos do ensino na UFG e cumprir a 

carreira do magistério superior, estágio probatório e progressão funcional, conforme as 

Resoluções do CONSUNI 01/2001, 04/2004 e 21/2009 (Anexo E), atendendo solicitações 

feitas por unidades acadêmicas, desta forma diminuindo o serviço interno e dando 

transparência ao processo avaliativo. 

A adesão ao processo online é livre por parte das UAs e o sucesso deste processo passa 

diretamente pela ação da unidade através do estímulo dado pelos docentes aos alunos para 

responderem este instrumento. Cabe salientar que as UAs consideram importante que a 

avaliação do docente pelo discente seja obrigatória a fim de garantir um percentual maior de 

participação dos estudantes.  

O processo inicia por meio de material de divulgação [cartaz, panfletos] que são 

produzidos e encaminhados pela ASCOM.  Além deste material, o CERCOMP envia a e-mail 

marketing para o estudante e para o professor. Durante o processo, os docentes poderão 

acompanhar em tempo real, através do Sistema de Cadastro de Atividades Docentes (SICAD), 
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o número de estudantes participantes. Com este acompanhamento será possível a realização 

de ações, que estimulem os estudantes a participarem desta avaliação. 

Em 2011 foi implantado uma nova opção de relatório, gerado no SICAD, na 

Percepção do aluno, a saber: Comentários dos Estudantes.  

A UA/Câmpus do interior que realiza a avaliação discente online ao invés da aplicação 

dos questionários em sala de aula, conforme tradicionalmente feito, tem a percepção dos 

estudantes do desempenho didático do docente disponibilizado por meio do SICAD do 

professor. E, o diretor, um relatório consolidado o que atenuou bastante o trabalho da Unidade 

Acadêmica/Câmpus do interior. Com esta ação, foi possível a CAVI subsidiar as direções das 

unidades e Câmpus do interior quanto à progressão funcional dos docentes.  

A participação dos estudantes, neste processo, entre o período 2010-2 e 2011-2 pode 

ser vista tanto no aumento do número dos professores avaliados de 1.881 para 1984 docentes, 

bem como no número de disciplinas avaliadas de 2.619 para 2.774 disciplinas. A 

sensibilização/conscientização dos estudantes neste processo requer a colaboração integrada 

dos professores, dos coordenadores de cursos de graduação e pós-graduação, dos diretores e 

servidores técnicos administrativos, cuja interdependência, às vezes, fica comprometida.  

Existem professores que questionam a validade do processo, pois não atribuem aos 

estudantes à condição de avaliar docentes ou julgam que faltam outras avaliações “mais 

abrangentes” tal como a autoavaliação dos estudantes. Para diminuir os conflitos neste 

processo, optou-se por: realizar a avaliação antes do término das aulas e disponibilizar os 

resultados no SICAD do professor após todas as notas terem sido lançadas no sistema 

acadêmico. 

A seguir, a transcrição de uma dúvida [recorrente] de um estudante no decorrer do 

processo:  

 

“Eu gostaria de saber se a avaliação do docente pelo discente é 

sigilosa. Como funciona? Como o professor recebe os resultados?” 

 

Cabe salientar que a identidade do estudante é preservada permitindo livre expressão 

de sua percepção em relação ao desempenho didático do docente na instituição.  

 

3.4.6 da Participação da CAVI nas Avaliações Externas/Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais (INEP) 

 

A partir de agosto de 2010, a CAVI passou a recepcionar e reunir-se com as Comissões 
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in loco designadas pelo INEP, para reconhecimento dos cursos de graduação nos Câmpus de 

Goiânia, Catalão e Jataí. Foram três reuniões no ano de 2011, como se vê abaixo: 

 

 Reunião da CAVI com a Comissão in loco INEP - Curso de Psicologia. Câmpus Jataí – 

Unidade Riachuelo Jataí. Novembro.  

 Reunião da CAVI com a Comissão in loco INEP - Curso de Física Câmpus 

Catalão/UFG. Catalão. Abril. 

 Reunião da CAVI com a Comissão in loco INEP - Curso de Química. CAJ – Unidade 

Jatobá. Jataí. Março.  

 

Em 2012, a CAVI participou das seguintes reuniões com Comissões in loco/INEP, 

conforme a seguir:  

 Reunião da CAVI com a Comissão in loco - IMP - Curso de Musicoterapia - Escola de 

Música e Artes Cênicas (EMAC). Campus Goiânia. Setembro. 

 Reunião da CAVI com a Comissão in loco Acreditação Institucional UFG - Curso de 

Agronomia. Câmpus Goiânia. Julho. 

 

Ainda, vale mencionar aqui, que os avaliadores externos do INEP/MEC ao preencher 

o formulário eletrônico demonstram uma falta de cuidado no seu preenchimento, haja visto o 

registro nas considerações finais da comissão in loco por ocasião da avaliação de 

reconhecimento do curso de licenciatura em Física do CAC/UFG, onde consta renovação de 

reconhecimento do curso ao invés de reconhecimento do curso. Portanto, julgamos pertinente 

que os avaliadores externos sejam cautelosos ao fornecer informações compatíveis e corretas 

da avaliação in loco designada.    
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4. RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Até o momento, foram realizados seis ciclos avaliativos
10

 no processo de avaliação 

institucional da UFG (Apêndices A e B). Os roteiros dos Grupos de Enfoque foram aplicados 

nos três primeiros ciclos avaliativos e neste sexto ciclo. As questões avaliadas pelos Grupos 

de Enfoque constituem o planejamento, o relacionamento interpessoal, a comunicação e 

visibilidade e as atividades acadêmicas, dentre outras. É importante registrar que as questões 

avaliadas e os indicadores quantitativos foram construídos coletivamente por um grupo de 

docentes, técnicos administrativos e alunos e validados em 2001. Esta metodologia reflete a 

concepção formativa de avaliação da UFG. 

No sexto ciclo avaliativo 2011-2012, objeto deste relatório, os questionários 

introduzidos em 2007 foram novamente aplicados. Estes questionários objetivam obter dados 

e informações que identifiquem as potencialidades e fragilidades de cada Unidade/Núcleo de 

Gestão/Câmpus; conhecer a opinião dos estudantes (de graduação e de pós-graduação) sobre 

o ambiente acadêmico em que realizam a sua formação; e consolidar informações para 

promover a melhoria das condições de ensino, dos procedimentos didático-pedagógicos e do 

aperfeiçoamento das atividades acadêmicas. 

O questionário respondido por cada Unidade/Núcleo de Gestão/Câmpus contempla 

questões relacionadas às 10 dimensões do roteiro elaborado pelo CONAES/MEC. Já o 

questionário respondido pelos estudantes, com 30 questões, foi elaborado a partir das 103 

questões do questionário sócio-econômico do ENADE e, também, considerando as 10 

dimensões estabelecidas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES). Deve-se destacar que os questionários dos estudantes de graduação e pós-

graduação foram adaptados pelas equipes da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e da 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), respectivamente. 

 

4.1 Percepção das Unidades Acadêmicas/Núcleos de Gestão - Campus Goiânia  

 

4.1.1 O procedimento metodológico 

Dentre a diversidade de instrumentos avaliativos
11

 concebidos no âmago do projeto de 

                                                   

 
10 

Considera-se um ciclo avaliativo o cumprimento das seguintes etapas: planejamento estratégico com definição 

de metas, levantamento de necessidades de treinamento e de desenvolvimento, monitoramento/revisão de metas, 

avaliação interna (por docentes, discentes e técnicos administrativos) e avaliação externa. 
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autoavaliação da UFG, foram eleitos, para discussão e análise do relatório 2011-2012, os 

dados obtidos mediante a aplicação dos questionários de Unidades Acadêmicas e de Núcleos 

de Gestão e questionário de estudantes de graduação.  

De posse dos dados consolidados dos questionários, a comissão fez a distribuição das 

diferentes dimensões e categorias avaliadas, entre os seus membros, para posterior releitura e 

análise de todos os membros.  

 

4.1.2 Dimensões 

4.1.2.1Dimensão 1 – A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

O PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) da UFG elaborado com base no 

planejamento constante do Programa de Gestão Estratégica, do Plano de Reestruturação e 

Expansão da UFG para o período 2008-2012, nos relatórios de gestão encaminhados ao 

Tribunal de Contas da União, em propostas elaboradas pela comunidade universitária, pela 

sociedade goiana (durante os dois últimos processos eleitorais realizados na universidade), 

pelas Unidades Acadêmicas dos campus de Goiânia e do Interior, e em reuniões nas Pró-

reitorias da UFG, após aprovação em reunião ordinária do Conselho Universitário da UFG no 

início de maio de 2011, assume caráter institucional norteador dos compromissos sócio-

educacionais da instituição, apoiando a tomada de decisão nas várias instâncias universitárias. 

Após a referida aprovação, iniciou-se a fase de divulgação e debates sobre o PDI. 

Desde então é possível ter acesso à versão on-line do documento no endereço eletrônico< 

http://www.ufg.br/page.php?menu_id=332&pos=esq>. A sistematização proporcionada por 

este plano amplia a capacidade da UFG de atuar na sociedade e efetivar positivamente sua 

missão de “gerar, sistematizar e socializar o conhecimento e o saber, formando profissionais e 

indivíduos capazes de promover a transformação e o desenvolvimento da sociedade”. 

 Exemplo disto, esta no quantitativo de unidades/campus/núcleos de gestão que 

responderam positivamente - 89% dos respondentes do Questionário de Autoavaliação - 

quando questionados se a missão e seus objetivos estão articulados com o PDI, o PPI e 

demais políticas universitárias e se o PDI tem sido considerado na elaboração do 

planejamento, programas e projetos. Abaixo, algumas transcrições que demonstram este fato: 

 

                                                                                                                                                               

 
11

 A técnica de Grupo de Enfoque, já aplicada nos outros ciclos avaliativos, continua sendo usada e foi o 

instrumento avaliativo empregado na autoavaliação das seguintes Unidades Acadêmicas EEEC, FH E FF e 

FANUT por parte dos estudantes, dos docentes e técnicos administrativos. Os relatórios estão finalizados e 

constituem os cadernos 15, 17 e 18 da Série “Cadernos do PGE”. 

http://www.ufg.br/page.php?menu_id=332&pos=esq
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“Sim. Atualmente a Unidade está formando a comissão de Planejamento Estratégico 

Participativo para atualizar e sistematizar o Planejamento da Unidade, mas todas as 

ações,desenvolvidas nesta unidade, estão de acordo com o PDI, o PPI e todas as 

políticas acadêmicas e administrativas da UFG.” 

 

“Sim, os objetivos da (nome da unidade acadêmica) e sua organização e 

funcionamento em geral estão em consonância com os planos e políticas da UFG.” 

 

“Sim. A missão e objetivos da (nome da unidade acadêmica) da UFG articula-se ao 

PDI e ao PPI, bem como às políticas institucionais de ensino, pesquisa, extensão e 

Gestão Acadêmica da UFG, tendo como referência a missão institucional.” 

 

“A missão e o objetivo da (nome da unidade acadêmica) vem sendo norteadas pelo 
PDI e PPI da UFG em consonância com as políticas de ensino, pesquisa, extensão e 

gestão acadêmica,na busca de processos formativos de conhecimentos técnico-

científicos e humanísticos visando o preparo de seus acadêmicos para, além de 

realização profissional, a inserção em trabalhos coletivos de forma ética, crítico-

reflexiva, tendo em vista o desenvolvimento e bem estar da sociedade em geral.” 

 

Contudo, muito ainda deve ser feito com o intuito de subsidiar a UFG com as 

informações contidas no Plano de Desenvolvimento Institucional, como sugere a (nome da 

unidade acadêmica), conforme transcrição abaixo: 

 

 “...em nossa avaliação, o novo PDI ainda precisa ser melhor divulgado.” 

 

Outra Unidade Acadêmica aponta a não divulgação do PDI e demais planos e políticas 

em seu Questionário de Autoavaliação, dizendo: 

 

“...não houve divulgação desses documentos na unidade e, qualquer esforço para 

inferir quanto a esses documentos exigiria trabalho adicional do grupo na tentativa 
de rever os referidos documentos...” 

  

Um fato ocorrido neste processo de autoavaliação merece atenção por parte dos 

articuladores do Programa de Gestão Estratégica: nenhum Câmpus do Interior respondeu as 

perguntas desta dimensão no Questionário de Autoavaliação. Assim sendo, é evidente a 

necessidade de articulação e busca de soluções e métodos para a obtenção de dados sobre a 

vida institucional destas instâncias da UFG. 

 

 

4.1.2.2 Dimensão 2 - As políticas para a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as 

respectivas normas de operacionalização, incluindo os estímulos para a produção 

acadêmica, para as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades 
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Os cursos de graduação existentes na UFG antes do Programa de Reestruturação das 

Universidades Federais (REUNI) possuem projeto pedagógico que em sua maioria se 

encontram em fase de reelaboração em função da revisão do Regulamento Geral dos Cursos 

de Graduação da Instituição.  Está sendo providenciado para que todos atendam ao Decreto 

2.656/2005. Os cursos que surgiram com o REUNI possuem projetos pedagógicos que já 

incorporaram o atendimento ao Decreto 2.656/2005. Os currículos atendem aos fins da 

instituição e buscam trazer na sua implementação inovações nas respectivas áreas de 

conhecimento. Busca-se, dentro desses currículos, efetivar os objetivos institucionais e 

atender às demandas sociais. Os projetos pedagógicos são aprovados em todas as instâncias 

competentes, elaborados tomando como referência a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) – Lei nº. 9.394 de 20/12/1996, suas alterações e regulamentações, as 

Diretrizes Curriculares do Conselho Nacional de Educação (CNE), o Estatuto e Regimento da 

Instituição e o Regulamento Geral dos Cursos de Graduação (RGCG).  

Em decorrência da adesão da UFG ao REUNI existem diversos cursos recém-criados 

cujos projetos pedagógicos se encontram em processo de estruturação. Vive-se momento, de 

intensa movimentação de construção ou reconstrução de matrizes curriculares e projetos 

pedagógicos. 

Nos novos projetos surgem propostas de organização dos cursos com vistas a 

aumentar a flexibilização e a articulação de ações interdisciplinares. Em alguns cursos até 

então pedagogicamente mais tradicionais, outras perspectivas estão sendo vislumbradas e 

desenvolvidas atividades com a finalidade de despertar nos estudantes o espírito da inovação, 

estimular a criatividade e gerar motivação, situações que fortaleçam o estudo, a pesquisa, a 

construção e assimilação de conhecimentos. O ensino crítico, reflexivo e criativo vem sendo 

colocado em prática para formar egressos com conhecimentos científicos mais sólidos, 

capazes de socializar o conhecimento adquirido.  

As tecnologias de informação e comunicação estão sendo gradativamente 

incorporadas às práticas cotidianas dos cursos presenciais e totalmente utilizadas nos cursos à 

distância. Alguns cursos encontram-se em estágios mais avançados em termos de 

procedimentos e experiências com metodologias mais ativas ou interativas, exemplos que 

merecem ser estimulados e difundidos no seio da instituição para facilitar a quebra de 

posturas rígidas ou de acomodação, tanto por parte de quem ensina, quanto de quem aprende. 

Outros cursos encontram alguns obstáculos à implementação de novas atitudes, sendo 

observadas deficiências na capacitação didático-pedagógica dos professores, na capacitação 

em novas tecnologias e acesso limitado a recursos audiovisuais. A Instituição tem oferecido 
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momentos de capacitação para a docência, especialmente nas semanas de planejamento 

pedagógico e administrativo a exemplo do curso “Desafios para Ensinar na Universidade: 

Metodologias Ativas de Aprendizagem”, oferecido em fevereiro de 2012, mas a maior parte 

dos docentes não percebe a importância da capacitação pedagógica e deixa passar a 

oportunidade de aperfeiçoar a prática docente. Nesse sentido citamos ainda as atividades 

oferecidas aos cursos de licenciatura. 

As políticas desenvolvidas pela UFG, com vistas à formação de pesquisadores se 

configuram por meio de programas como o Programa de Bolsas de Licenciatura 

(PROLICEN); do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID); e do 

Programa de Educação Tutorial (PET). O incentivo à apresentação de trabalhos científicos 

ocorre incisivamente por ocasião do Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da UFG 

(CONPEEX), através do subsídio ao deslocamento de acadêmicos com a disponibilização de 

transporte, ônibus da instituição uma vez ao ano sem ônus, para eventos indicados pelas 

diretorias dos cursos, bem como apoio aos professores para apresentação de trabalhos fora da 

UFG.  

As unidades acadêmicas procuram estreitar laços com instituições locais com interesse 

em pesquisa, com outras instituições locais de ensino superior, entidades de classe e agências 

governamentais, tanto federais quanto estaduais como a FAPEG e, ainda, com instituições 

internacionais.  

As bolsas de iniciação científica [Programa Institucional Voluntário de Iniciação 

Científica (PIVIC) e Programa Institucional Bolsista de Iniciação Científica (PIBIC)] 

constituem parte das políticas de estímulo à formação de pesquisadores. A política de difusão 

científica é consistente e perceptível, haja vista um vasto rol de publicação de artigos 

científicos em periódicos nacionais e internacionais indexados que cresce a cada ano. São 

vários os trabalhos publicados em anais de eventos, inclusive com premiações, publicações 

em jornais e revistas de divulgação locais e nacionais. As premiações são socializadas ao final 

de cada ano em solenidade específica realizada pelo Conselho Universitário (CONSUNI) 

sendo, inclusive transmitida ao vivo pela TV UFG. 

 A articulação entre ensino, pesquisa e extensão/assistência está assegurada por meio da 

interrelação gerada no desenvolvimento de programas como os de iniciação científica, o PET 

ou ainda quando alunos dos programas de pós-graduação participam do Estágio Docência, 

ministrando aulas na graduação. Há também o envolvimento destes no desenvolvimento dos 

projetos de final de curso e em bancas examinadoras dos trabalhos de conclusão de curso.  

O desenvolvimento de pesquisas e os programas de pós-graduação Strictu sensu 
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promovem a integração entre os dois níveis de ensino através da inserção dos alunos da 

graduação nas atividades de iniciação científica, realização de trabalho de conclusão de curso 

e estágios. Outros projetos institucionais merecem destaque frente à grande contribuição na 

formação dos alunos de graduação como ocorre na área da saúde a exemplo do Programa 

Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde), cujo objetivo é a 

integração ensino-serviço, visando à reorientação da formação profissional, assegurando uma 

abordagem integral do processo saúde-doença com ênfase na Atenção Básica para promover 

transformações na prestação de serviços à população. Também por meio do Programa de 

Educação Tutorial na Saúde (PET-SAÚDE) que apóia atividades acadêmicas que integram 

ensino, pesquisa e extensão, os estudantes realizam atividades extracurriculares que 

complementam sua formação acadêmica e atendam às necessidades do próprio curso de 

graduação. 

Quanto à extensão há uma política clara da instituição sinalizada, por exemplo, pelo 

Programa Bolsa de Extensão e Cultura para alunos de graduação. Atividades de extensão e 

assistência também são desenvolvidas de forma constante nas práticas de estágios. A 

realização de atividades e projetos de extensão, além de atender e procurar elevar as 

condições de vida da comunidade, tem resultado em informações que retro-alimentam bancos 

de dados, possibilitando permanente avaliação e atenção à sociedade. Diversas unidades 

acadêmicas possuem órgãos complementares que gerenciam e oferecem serviços 

diversificados à comunidade em geral.  

A oferta de cursos lato sensu, quer sejam presenciais ou na modalidade Ensino a 

Distância (EAD), constitui outra forma importante de socializar os conhecimentos produzidos 

reforçando atitudes de inclusão social, cultural e pedagógica, com atenção ao indivíduo e sua 

inserção na sociedade. Mesmo com tantas atividades a extensão ainda é incipiente em alguns 

cursos, principalmente naqueles mais recentes, onde a disponibilidade dos professores ainda é 

aquém do desejado devido às várias atribuições assumidas por um quantitativo pequeno de 

docentes.  

As atividades de extensão promovidas pelo Centro Integrado de Aprendizagem em 

Rede referem-se à capacitação dos agentes envolvidos na EAD (professores e tutores) e de 

maneira geral têm objetivado atender às demandas da comunidade acadêmica. 

 Dada à amplitude da UFG, existem convênios de diversas naturezas com organismos 

públicos, privados, locais, estaduais, nacionais e internacionais, parcerias que permitem uma 

grande riqueza no cotidiano da comunidade acadêmica. Existem diversos convênios na UFG 

que facilitam as atividades de ensino, principalmente relacionados aos estágios obrigatórios e 
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não obrigatórios com um grande número de empresas envolvidas. Para as atividades de 

pesquisa, importantes projetos são realizados em parceria com várias Instituições de Ensino e 

de Pesquisa, firmados, principalmente, entre profissionais que atuam em Programas de Pós-

graduação. 

A Instituição encontra-se em franco desenvolvimento, quer seja em relação à infra-

estrutura física ou a alta qualificação do seu pessoal, o que sem dúvida configura grandes 

avanços em todas as suas áreas de abrangência num futuro bastante próximo. 

 

 

4.1.2.3 Dimensão 3 - A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no 

que se refere em sua contribuição à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, 

à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio 

cultural 

 

 A percepção das unidades acadêmicas e administrativas da UFG quanto à 

responsabilidade social é positiva e vai ao encontro dos compromissos assumidos pela 

instituição junto aos órgãos governamentais e, sobretudo em face da sociedade. Neste sentido 

a comunidade acadêmica está envolvida na prestação de serviços educacionais, de pesquisa e 

de extensão que estão contribuindo direta e indiretamente no desenvolvimento social e 

econômico local, regional e no cenário nacional e internacional, por meio da produção de 

conhecimentos que asseguram melhores condições para a inclusão do indivíduo nas 

coletividades e nos ambientes públicos. 

 Quanto à inclusão social se destaca a ampliação do número de vagas e dos cursos 

oferecidos, bem como do sistema de bolsas para a pesquisa e a extensão. A educação é 

imprescindível para o desenvolvimento social e econômico. Observa-se que tem sido 

promovidas ações afirmativas através do UFG Inclui, de parceria com a Secretaria Municipal 

de Educação, entre outros desenvolvidos pela Faculdade de Educação. Neste sentido, as 

discussões críticas realizadas no âmbito das ciências social, e as questões éticas promovidas 

através de seminários filosóficos têm uma importância significativa na formação do ambiente 

cultural interno e externo à UFG. 

 As Empresas Júnior estão favorecendo a inserção dos estudantes no mercado de 

trabalho através de uma visão empreendedora do conhecimento universitário, destacando o 

funcionamento da CIPPAL - Consultoria Júnior ligada à Escola de Agronomia, Engenharia de 

Alimentos e Engenharia Florestal da Universidade Federal de Goiás e a Empresa Júnior da 
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FACE – Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas. A livre 

iniciativa é um dos fundamentos constitucionais brasileiros e a UFG assume sua 

responsabilidade quanto à capacitação de seu corpo discente para a inclusão econômica dos 

seus egressos. Assim seja por meio dos estágios obrigatórios, das incubadoras de empresas, do 

Núcleo de Prática Jurídica ou das empresas júnior os estudantes se preparam para o exercício 

profissional qualificado. 

 A responsabilidade sócio-ambiental tem um caráter fundamental, pois a preservação 

dos recursos naturais representa uma condição para a vida humana. A UFG está 

desenvolvendo pesquisas através de programas de estudos stricto sensu que criam 

conhecimentos a respeito do meio ambiente, o que pode ser observado no Doutorado em 

Ciências Ambientais. O ensino, a pesquisa e a extensão na instituição estão focados na 

formação da cidadania dos membros da comunidade quanto ao meio ambiente e suas relações 

com todos os saberes. 

 A memória e o patrimônio cultural são um importante trabalho promovido pela UFG, 

destacando-se o Museu Antropológico, o Espaço Cultural Galpão das Artes, a Galeria 

Faculdade de Artes, as apresentações musicais na Escola de Música e Artes Cênicas, as 

apresentações de cinema entre outras atividades. A produção artística pode ser observada por 

meio do Seminário de Pesquisa em Arte e Cultura Visual; na Galeria da UFG, e nas entrevistas 

em jornais, rádios e TV sobre arte e cultura. A integração do conhecimento produzido pela 

instituição pode ser notada também na participação dos professores no Conselho de Cultura 

do Estado, e na participação dos professores do curso de Arquitetura atuando como 

representantes em grupos de discussão sobre a Cidade de Goiânia. 

 A responsabilidade social implica em um conjunto de práticas que são desenvolvidas 

por meio de ações afirmativas e de políticas públicas permanentes e flexíveis uma vez que a 

sociedade se altera constantemente. A UFG adota sistemas de inclusão e de proteção social 

em todas as suas unidades acadêmicas, bem como em seu sistema de gestão de pessoas.  

 Quanto à gestão dos servidores, o DP e a CPPD são ativos no sentido de assegurar que 

o trabalho prestado à UFG seja realizado com respeito à dignidade humana e com observância 

aos princípios da administração pública, para garantir a todos boas condições de trabalho e à 

comunidade em geral a melhor prestação de serviços. Assim a Biblioteca – SIBI atende ao 

público interno e externo; o Hospital das Clínicas é referência no atendimento à comunidade; 

na Faculdade de Enfermagem podem ser mencionados os projetos de extensão realizados 

através de cursos para grupos de "difícil acesso" tais como profissionais do sexo, usuários de 

substâncias químicas, portadores de necessidades especiais, entre outros. Ainda na área da 
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saúde, a Faculdade de Farmácia presta orientações sobre a importância do exame 

citopatológico sobre doenças como hipertensão, diabetes, sobre medicamentos e interação 

medicamentosa e sobretudo no Dia da Criança atuando junto a creche de crianças carentes, 

levando alegrias, diversão, carinho, campanhas de vacinação. 

 São incontáveis as atividades realizadas pela UFG quanto à sua responsabilidade 

social, sendo possível destacar algumas: 

 - o sistema de seleção de seus discentes que adota o sistema de cotas sociais, a 

inclusão de alunos através SISU/ENEM, além do vestibular; 

 - a oferta de cursos de especialização em nível lato sensu e stricto sensu, entre outros a 

Especialização em Farmacologia Clínica, Especialização em Tratamento de Minerais, 

Especialização em Ciências Naturais, Especialização em Planejamento e Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, Especialização em Técnicas e Análise de Sementes; mestrado em 

Medicina Tropical e Saúde Pública, mestrado em Ciência Animal, mestrado em Ciência 

aplicada à saúde, Mestrado em Direito Agrário; doutorado em odontologia, doutorado em 

Genética e melhoramento de Plantas, doutorado em genética e biologia molecular, doutorado 

em Artes e Cultura Visual; 

 - laboratório de saneamento, laboratório de automação industrial, laboratório de 

musicoterapia, laboratório de educação e multimídia, laboratório de biomecânica do 

movimento humano, entre muitos outros; todos desenvolvem trabalhos para a qualificação 

dos discentes produzindo um retorno social imenso; 

 - publicação da revista da UFG e das revistas das unidades acadêmicas; 

 - rádio e TV Universitária; 

 - Centro de línguas, Centro editorial e Gráfico, Hospital Veterinário, Instituto de 

Patologia Tropical e Saúde Pública, e tantos outros serviços. 

 Assim a UFG se posiciona em relação à comunidade, contudo ciente que a sua 

responsabilidade social é maior do que as atividades que já realiza, entre as quais foram 

mencionadas algumas. A CPA/CAVI vem relatando descritivamente o trabalho dessa 

instituição tendo como um de seus objetivos fundamentais prestar informações e subsídios a 

fim de que ocorra o constante aprimoramento e ampliação dos serviços e produtos oferecidos 

pela instituição e, portanto que sua responsabilidade social seja desempenhada com maior e 

melhor eficiência. 
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4.1.2.4 Dimensão 4 - A comunicação com a sociedade  

Como enfatizado no relatório anterior, vimos que a expansão da universidade 

acentua cada vez mais a importância de uma boa comunicação. 

Esta realidade tem ressaltado a necessidade de comunicação com a sociedade, seja 

interna ou externa, de forma a garantir a agilidade e confiabilidade na prestação dos seus 

serviços básicos, bem como a socialização do conhecimento e práticas da Universidade. 

Como sabemos, a Universidade é um valioso instrumento de propagação do 

conhecimento, além de ser uma peça estratégica na relação do homem com o saber, para tanto 

as ferramentas de comunicação são igualmente importantes com o objetivo de viabilizar o 

acesso dos seus usuários aos resultados obtidos no ambiente acadêmico. 

Sendo uma unanimidade, a utilização dos meios eletrônicos tais como, sítios de 

internet, e-mails, grupos virtuais, redes sociais (facebook, twitter, blog), sistemas próprios de 

informação entre outros, tem se firmado como instrumento principal de comunicação interna 

e externa.  

Outras ações, sejam da própria administração ou da Unidade Acadêmica/Núcleo de 

Gestão, são ainda utilizadas com grande força na tentativa de disseminar em maior amplitude 

suas informações. Podemos citar: A Revista UFG e outras revistas mantidas pelas unidades 

acadêmicas, a expedição de documentos formais (ofícios e memorandos), produção de 

material informativo (cartazes, folders), atuação da TV UFG, Rádio Universitária, reuniões 

dos Conselhos Diretores, como instância de deliberação das unidades acadêmicas, as Câmaras 

de Ensino, Pesquisa e Extensão, participação em comissões técnico-científicas e 

representações em conselhos de organismos públicos/privados, organização e participação de 

eventos regionais, nacionais e internacionais. 

Dentre os vários meios de comunicação queremos destacar alguns dos serviços mais 

recentes e que vem ganhando notoriedade da comunidade universitária. 

A Ouvidoria tem sido um importante instrumento de comunicação e interação entre 

a UFG e a sociedade (comunidade universitária e público externo). Para o desenvolvimento 

das suas funções, a Ouvidoria busca prover meios de comunicação para o recebimento e 

encaminhamento de sugestões, reclamações, críticas, denúncias, elogios e pedidos de 

informação.  

A análise do conjunto dessas demandas, por meio da divulgação pública de 

relatórios trimestrais de atividades, permite o aperfeiçoamento dos serviços oferecidos à 

sociedade, apoiando-se na participação ativa do cidadão. Para exemplificar, no ano de 2011 

foram recebidas aproximadamente 2.400 demandas. 
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Relacionada diretamente aos meios de comunicação formal da Universidade, a  

Assessoria de Publicidade e Propaganda vem se firmando como uma referência na elaboração 

de campanhas institucionais, seja de divulgação dos serviços oferecidos pela UFG (processo 

seletivo (PS), eventos científicos/culturais), campanhas de conscientização da comunidade 

universitária acerca das problemáticas ambientais e estruturais (campanha contra a dengue, 

uso de copos descartáveis, trânsito interno do Câmpus), uso da marca UFG, padronização e 

construção de uma identidade visual da instituição. 

Apesar da quantidade e variedade de meios de comunicação, não devemos esquecer 

de outro fator relevante na comunicação: a clareza e atualização de tais informações. Sem 

observar este aspecto não podemos avaliar a real extensão da comunicação e sua efetiva 

compreensão pelos usuários. 

Neste ponto, em geral os relatos são de que as informações são completas, claras e 

atualizadas com freqüência a fim de traduzir de forma mais fiel possível o momento que se 

passa na Unidade Acadêmica/Núcleo de Gestão, no entanto alguns relatam certas dificuldades 

quanto à atualização considerando que muitas informações não são próprias do setor, 

dependendo, então, de outras fontes. 

Qualitativamente também se fazem necessárias a avaliação dos meios de 

comunicação e sua circulação, ou seja, saber se a informação prestada está cumprindo seu 

papel ou se são necessárias adequações na forma de divulgá-las.  

As colocações neste aspecto são bastante equilibradas. Há locais que expressam pela 

informalidade da avaliação, indicando que não há uma forma estruturada, formal ou 

sistematizada de feedback. Dizem que é um processo voluntário e aberto, sem metodologia 

científica e que o retorno é espontâneo pela comunidade usuária. 

Em outras situações vemos alguns exemplos mais sistemáticos de realimentação das 

informações, tais como o uso da ferramenta “Fale Conosco” disponível nos sítios eletrônicos, 

o serviço de Ouvidoria, relatórios de número de acesso aos portais, registros de sistema de 

ordem de serviço. 

É importante ressaltar que mesmo aqueles que disseram não dispor de um sistema 

estruturado de avaliação, colocam-se abertos e pontuam a pertinência e importância de ter o 

serviço avaliado. 

 

4.1.2.5 Dimensão 5 – As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo técnico-

administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de 

trabalho 
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A UFG, por meio dos órgãos competentes, PRODIRH/DDRH, desenvolve ações com 

objetivo de consolidar as políticas de pessoal, tanto do corpo docente como do corpo técnico-

administrativo, com o intuito de atender os objetivos propostos no PDI - Pano de 

Desenvolvimento Institucional (2008-2012), no que tange a política de capacitação. Além 

disso, o desenvolvimento dessas ações se concretiza em concordância com a legislação 

vigente (Decreto 5.707 de 23 de fevereiro de 2006).  

 A PRODIRH/DDRH em conjunto com a Coordenação de Treinamento e 

Desenvolvimento promoveu diversas ações que possibilitaram o aperfeiçoamento dos 

servidores docentes e técnico-administrativos em 2011 e 2012. Dentre elas, o Plano Anual de 

Capacitação, que estabelece as ações de capacitação que serão ofertados para os servidores, e 

é elaborado com base nas demandas inseridas pelos órgãos e unidades acadêmicas no Sistema 

do Programa de Gestão Estratégica – SPGE. Além disso, em 2012 o DDRH/CT&D deu início 

à oferta de ações de capacitação à distância, utilizando a plataforma Moodle. Apresentamos a 

seguir uma tabela que demonstra o quantitativo de cursos de capacitação que foram realizados 

em 2011 e 2012, e o número de participantes: 

 

Ano Ambiente Organizacional/EAD 
Nº de Ações de 

Capacitação 
Participantes 

2011 

Comum a todos os ambientes 

organizacionais 
25 954 

Ambientes organizacionais específicos  03 50 

2012 

Comum a todos os ambientes 

organizacionais 
35 1615 

Ambientes organizacionais específicos* 02 -- 

Ações de Capacitação EAD  05 277 

Total 70 2.896 

* As ações foram realizadas, mas não foi repassado o resultado. Fonte: DDRH/CT&D 

 

 Entre as diversas ações de capacitação realizadas, vale destacar a Formação de  

Multiplicadores em Qualidade de Vida, dando continuidade as ações do Programa de 

Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT); Qualidade no Atendimento ao Público e 

Planejamento Estratégico: Passo a Passo. A oferta dessas capacitações materializou o 

atendimento de objetivos e ações propostos no PDI 2008-2012, quanto à política de pessoal. 
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Com relação às ações que possibilitam a integração institucional dos servidores e a 

troca de conhecimentos, o DDRH celebrou eventos em 2011 e 2012 buscando atingir esse 

objetivo e atender a legislação vigente, conforme segue demonstrado:  

- Seminário de Integração Institucional – 2011; 

- Seminário de Integração Institucional – 2012; 

- I Seminário Temático de Planejamento Estratégico das IFES do Centro-Oeste – 

2012; 

- 1º Seminário Interinstitucional para servidores das IFES – 2012; 

- IV Edição da Feira do Servidor. 

No que cabe à educação formal, e dando continuidade à criação de ações como o 

Programa Pró-Qualificar, em 2011 a PRODIRH, PRPPG e PROAD criaram o Programa 

Institucional de Bolsas de Pós-Graduação, nível Mestrado e Doutorado, para os servidores 

(docentes e T.A.s). Este programa tem como objetivo financiar os estudos de pós-graduação 

já em andamento, pelos servidores, com recursos do orçamento da UFG, mediante a oferta de 

bolsas. Tal ação culminou com a publicação de dois editais, que ofertaram 26 bolsas para 

Doutorado e 30 bolsas para Mestrado, respectivamente no valor de R$ 1.000,00 e R$ 500,00, 

cada, pelo período de 12 meses.  

 Na UFG, outra forma de promover à formação em educação formal, acontece por 

meio do afastamento para participação em programa de pós-graduação Stricto 

Sensu (mestrado, doutorado e pós-doutorado) dos servidores docentes e técnico-

administrativos, onde existe uma política efetiva e constante de liberação. 

 A consolidação de uma política de formação de pessoal na UFG, dos servidores 

(docentes e técnico-administrativos) pode ser constatada pelas respostas das unidades 

acadêmicas e órgãos quanto ao questionamento dessa dimensão no Questionário de 

Autoavaliação Institucional, conforme seguem algumas transcrições:  

 

“Esta Unidade tem estimulado à todos os servidores, sejam docentes ou 

Técnico-Administrativos, a busca constante por qualificação e capacitação 

profissional para melhor desenvolvimento de suas atribuições junto à esta 

Unidade (...)” 

 

“A qualificação profissional é estimulada de diferentes maneiras. A 

divulgação de eventos e cursos de qualificação é frequente e, na medida do 

possível, as liberações para qualificação são facilitadas. Ações diretas de 

melhoria da qualidade de vida não são conhecidas, mas salienta-se que, 

indiretamente, a melhor qualificação profissional contribui para a melhoria da 

qualidade de vida. Menciona-se, inclusive, que a satisfação pessoal em 

ampliar o domínio do conhecimento assegura a transferência de 

conhecimentos mais amplos e maduros. (...)”. 
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“Sim. Quase 100% do quadro docente da (nome da unidade acadêmica) 

possui o título de doutor. Além disso, é alto o índice de servidores técnico-

administrativos realizando cursos de graduação e de pós-graduação, nos 

níveis de mestrado e doutorado, e contando com o apoio das chefias 

imediatas. Os servidores técnico-administrativos também são incentivados a 
participar dos cursos de capacitação oferecidos pela UFG, para os fins de 

progressão por capacitação.” 

 

“Sim. Todos os servidores, docentes e TA¿s, que querem se qualificar 

recebem o apoio da diretoria e dos próprios colegas que por vezes assumem 

atividades a mais para viabilizar o crescimento de todos. A oportunidade de 

qualificação interna por meio de cursos de aprimoramento e de pós-

graduação promovidos pela própria instituição é sempre viabilizada para as 

pessoas que demonstram interesse, assim como qualificação externa. A 

(nome da unidade acadêmica) da UFG tem incentivado todos os professores e 

técnicos administrativos a participarem de eventos acadêmicos, publicação e 

divulgação de trabalhos, dentro dos interesses do setor onde trabalham. Na 

medida do possível existe contribuição financeira com diárias e passagens 

para eventos em outras regiões do país.” 

 

Apesar de todo o processo de melhoria que vem sendo promovido na formação dos 

servidores da UFG, ainda se verifica algumas dificuldades enfrentadas nas unidades 

acadêmicas e órgãos, pelos servidores, no que se refere à liberação. Como pode ser observado 

nas respostas apresentadas no Questionário de Autoavaliação Institucional, conforme segue 

transcrito:  

 

“O Departamento e Divisão de Recursos Humanos (DDRH) vinculado à Pró-Reitoria 

de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos (PRODIRH) da UFG 

promovem periodicamente cursos de capacitação em informática, relações 

interpessoais etc., apesar de não abranger todas as áreas de atuação dos servidores 

técnico-administrativos. Em algumas situações servidores têm se interessado em um 

determinado tipo de curso e no momento da avaliação de compatibilidade com o cargo 

junto ao DDRH sentem-se coagidos em fazer o curso. Ainda existem na unidades 

algumas chefias imediatas que dificultam o acesso dos servidores interessados na 

qualificação e capacitação profissional, alegando que isso afetará o bom andamento 

das atividades desenvolvidas pelo setor”. 

 

 A crescente oferta de ações de capacitação e programas que incentivam a educação 

formal dos servidores, aliada ao atendimento das demandas das unidades acadêmicas e órgãos 

busca, sobretudo, incentivar a formação de competências e qualificar os servidores para:  

 
(...) buscar resgatar na UFG o sujeito ativo, provocador de decisões, empreendedor de 

ações e criador de inovações dentro da instituição. Entende-se que o trabalho deve ser 

também um espaço de educação para a construção da consciência crítica e para o 

desenvolvimento de relações democráticas e éticas. (PDI - 2008-2012, p. 100) 

 

 No tocante às condições de trabalho é possível observar uma melhoria considerável 

em relação à infraestrutura, tendo em vista o incremento de recursos para revitalização de 
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estrutura física da UFG propiciado pelo REUNI. Em 2012 diversas obras de prédios e 

laboratórios foram inaugurados. Entretanto ainda há deficiência na quantidade de servidores 

técnico-administrativos necessários para atender as demandas das vagas dos cursos de 

graduação e pós-graduação criados pelo REUNI, bem como também na estruturação 

funcional administrativa dos novos prédios. 

 A equipe responsável pelo mapeamento e levantamento dos ambientes insalubres, com 

fins de constituir um mapa geral de riscos ocupacionais da UFG, continua trabalhando para 

emitir laudos técnicos necessários para concessões dos adicionais de insalubridade, 

periculosidade, irradiação ionizante e gratificação por trabalhos com Raios-X ou substâncias 

radioativas. 

 O Programa de Qualidade de Vida no Trabalho promoveu em 2011 o curso de 

capacitação para formação de multiplicadores em qualidade de vida, com a aplicação de 

oficinas, atividades à distância e tarefas in-loco. 

 Em 2011 começou a ser implantando efetivamente na UFG, mediante a assinatura de 

acordo de cooperação com o MPOG, o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor 

Público Federal – SIASS/UFG. Esta unidade destina-se à execução de ações e atividades de 

prevenção aos agravos, promoção e acompanhamento da saúde dos servidores, perícia oficial 

e assistência para garantir a implementação da Política de Atenção à Saúde e Segurança do 

Servidor Público Federal, criada pelo Decreto Nº 6.833, de 29 de abril de 2009. 

 Em relação à promoção dos exames periódicos regulamentados pelo Decreto 6.856/09 

e Portaria Normativa 04/09, a UFG, por meio da PRODIRH, tem trabalhado para que esse 

serviço seja efetivamente ofertado aos servidores. 

 Abaixo, algumas transcrições que demonstram a avaliação das unidades acadêmicas e 

órgãos quanto à condição de trabalho:  

 

“(...) Quanto ao ambiente de trabalho, apesar de ter melhorado nos últimos anos, ainda 

há muito a ser aprimorado, como as condições de estacionamento, cantina e salas de 

aula”. Ademais, o ambiente de trabalho na (nome da unidade acadêmica) é 
mencionado como amistoso e agradável.” 

 

“Sim. Embora, tenhamos incentivado a participação em cursos de qualificação 

profissional, devemos desenvolver ações visando a melhoria na qualidade de vida dos 

nossos servidores.” 

 

“A Unidade também busca trazer conforto no ambiente de trabalho, preocupando-se 

com a ergonomia e com a segurança do trabalhador.” 

 
“(...) Recentemente 3 servidoras fizeram o curso de multiplicadores em qualidade de 

vida.” 
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4.1.2.6 Dimensão 6 - Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a 

mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos 

processos decisórios 

 

Passando por diversas transformações seja na sua estrutura física e de pessoal, a 

organização e gestão da instituição é diretamente influenciada, pois nela se reflete todo o 

fluxo de funcionamento e dela são gerados e apreciados os processos de tomada de decisão.  

Mais uma vez a expansão aparece como fator de grande impacto na estrutura 

organizacional. Com a finalização deste processo, a abertura de dois novos campus, sendo um 

em Aparecida de Goiânia, na região da grande Goiânia e outra na Cidade Ocidental, na região 

do entorno de Brasília, aliado ao crescimento das demais Unidades Acadêmica/Núcleo de 

Gestão da Universidade, a estrutura organizacional necessita ser revisada a fim de 

acompanhar a nova dinâmica e as novas demandas da instituição. 

Neste sentido, está em discussão a atualização do Estatuto e Regimento da UFG. 

Uma comissão instituída pelo Conselho Universitário está propondo, após estudos, reuniões e 

análises da situação atual e das demandas que se apresentam dada a nova configuração, uma 

proposta para conhecimento e colaboração da comunidade universitária. 

Superada esta etapa e finalizada a proposta, será convocada uma reunião conjunta 

dos três conselhos superiores da UFG (CONSUNI, Cepec e Conselho de Curadores). 

Enquanto esta proposta é estudada e por vezes testada prevalecem as diretrizes da 

estrutura formal do atual Regimento e Estatuto da Universidade. 

Assim, no que tange à organização e gestão da instituição, a tomada de decisão é 

realizada com ampla participação das Unidades Acadêmica/Núcleos de Gestão sejam pelas 

decisões dos conselhos deliberativos, em consultas pontuais à comunidade acadêmica ou 

mesmo pela coleta de informações dos mais variados sistemas informatizados utilizados nas 

áreas de ensino, pesquisa, extensão e administração da Universidade. 

Vale ressaltar que, de forma geral, as Unidade Acadêmica/Núcleo de Gestão 

participam do processo decisório em menor ou maior grau de envolvimento dadas as suas 

especificidades e interesse direto ou indireto nos resultados de cada decisão. 

Aliadas às instâncias formais, a UFG conta atualmente com um grande número de 

sistemas e mesmo que ainda não estejam totalmente integrados são de grande valor para a 

administração na condução de suas decisões. Em alguns casos eles podem se apresentar como 
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ferramentas principais do processo, em outros podem auxiliar ou acrescentar informações aos 

demais mecanismos de decisão. 

Dentre os vários sistemas podemos destacar o SPGE, sistema que abrange os níveis 

de planejamento, gestão, avaliação e informações institucionais.  

O planejamento já amplamente realizado no âmbito das atividades acadêmicas vem 

sendo trabalhado de forma mais estruturada nas ações administrativas. A gestão, entenda-se 

administração superior, por sua vez, faz uso das informações de planejamento inseridas no 

sistema para mapear e visualizar necessidades latentes dos seus organismos e assim subsidiar 

decisões nas diversas esferas da instituição.  

O módulo da avaliação se configura neste grupo como um importante instrumento 

de verificação do atendimento e execução daquelas atividades presentes no planejamento e 

seus conseqüentes resultados. Por último, o quadro de informações institucionais retrata o 

momento atual quanto ao corpo técnico da universidade. 

Mesmo com tantos sistemas, a necessidade de outros e principalmente a integração 

dos já existentes ainda aparece com certa freqüência nas respostas das Unidades 

Acadêmica/Núcleos de Gestão quanto à adequação deles às suas necessidades. 

 

4.1.2.7 Dimensão 7 - Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, 

biblioteca, recursos de informação e comunicação 

 

Os esforços emitidos pela UFG no sentido de sanar deficiências em sua infraestrutura 

física já podem ser percebidos. Dentre as vinte Unidades Acadêmicas/Núcleos de Gestão 

apenas duas se mostraram insatisfeitas acerca da adequação da infraestrutura em relação aos 

cursos, à quantidade dos estudantes e às atividades de ensino, pesquisa e extensão. Por outro 

lado, cinco responderam prontamente que há. Outras cinco unidades demonstram expectativa 

positiva diante da entrega de novos prédios/instalações ainda que, para uma delas, 

permanecerá a insuficiência de espaço físico.  

“A construção de novo prédio da Faculdade está se concretizando, porém, os 

recursos existentes para tal fim não são suficientes para a execução de área 

útil que atenda as demandas de espaço físico que se apresentam no 
momento”. Outras ponderam, por exemplo, que “no cenário atual há uma 

adequação precária, considerando o atraso na finalização do novo prédio”, 

mas, “após a mudança esperamos ter melhores condições físicas de 

instalação” visto que “o novo prédio possibilitará mais salas de aulas, além 

de laboratórios mais amplos e bem equipados”.  

 

Uma unidade reclama de seus dois laboratórios em função de máquinas ultrapassadas 

e pondera a “necessidade urgente de laboratórios, miniauditórios, espaços para 
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representação estudantil, salas de projeção, de convivência, estacionamento e serviço 

médico: inexiste no Campus II”.  

Outra reconhece a melhoria advinda da instalação de aparelhos de ar condicionado em 

suas salas de aula, mas faz o alerta de que o miniauditório está em situação precária, 

“insalubre, com mofo e infiltrações”. 

Para um dos órgãos consultados a pergunta não se aplica por se tratar de órgão 

administrativo. 

As unidades restantes consideram que “a infraestrutura é adequada parcialmente” ou 

então que as instalações são adequadas, “mas não totalmente”. 

As carências mais relevantes elencadas são variadas:  

“A principal carência é pessoal de apoio: falta de servidores técnico-

administrativos, técnicos de laboratórios, secretários, monitores; 
necessidade de equipamentos mais modernos; laboratórios (de diferentes 

tipos) e recursos para sua manutenção; internet sem fio; recursos 

audiovisuais; mais salas de aulas e de professores; melhoria e ampliação do 

espaço físico; estacionamento; almoxarifado; prestação de serviço de 

higienização e limpeza qualificado que recebam a insalubridade” 

 

Cabe ressaltar o alerta, feito por algumas unidades, para a necessidade de reformas nas 

instalações antigas. Exemplos:  

“no ginásio esportivo tem telhas quebradas e muitas goteiras; as quadras 
abertas necessitam de reforma e cobertura, pois estão se deteriorando; 

pombos defecam no local tornando o espaço insalubre e perigoso à saúde; o 

piso superior encontra-se em precário estado de conservação com buracos 

que permitem a proliferação de insetos; o miniauditório e o auditório 

precisam urgentemente de reforma; o elevador precisa de funcionamento 

efetivo e constante”.  

 

Respostas animadoras podem ser percebidas na questão pertinente ao acervo da 

biblioteca da UFG - em relação à bibliografia obrigatória ou recomendada - e se o mesmo 

atende à demanda do(s) curso(s) da Unidade. O relatório anterior traz o registro de queixas de 

carência, neste item, praticamente unânimes. Neste, excluindo os três órgãos consultados 

(para os quais a pergunta pertinente ao acervo da biblioteca não se aplica), foi possível extrair 

o seguinte levantamento: dentre as dezessete Unidades, nove se mostram satisfeitas; seis 

afirmam que o acervo atende razoavelmente ou parcialmente à demanda do curso e, para 

apenas duas, não atende.  

Uma das Unidades deixa registrado o seguinte comentário:  

“Ainda não atende adequadamente, mas, nos últimos anos, nota-se uma 

grande preocupação da BC em enviar, aos professores, formulários para que 

estes expressem as suas necessidades de livros, se surgiram obras de impacto 

e atualizadas. Assim, não dá para reclamar, é necessário se programar para 

incluir as necessidades de cada disciplina nestas chamadas da BC”.  
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Dados positivos foram percebidos quanto à adaptação das instalações das Unidades 

Acadêmicas/Núcleo de Gestão para os estudantes com necessidades especiais. No relatório 

anterior, quase metade das Unidades respondeu negativamente a esta pergunta. Neste, de 

maneira praticamente unânime, atestam a adaptabilidade das instalações para deficientes 

físicos, principalmente cadeirantes. Algumas reclamações foram feitas em relação ao 

funcionamento de elevadores, considerado precário. Percebe-se, louvavelmente, que atenções 

se voltam agora para necessidades outras que não sejam apenas de locomoção:  

“As instalações da .... atendem às necessidades de cadeirantes. Ainda temos 

muito a avançar no atendimento no que se refere a outras necessidades que 

não a limitação de locomoção. Um avanço nesse sentido é a oferta de curso 
de LIBRAS [ ...]”.   

 

Outra Unidade também se manifesta nesse sentido: “Portadores de necessidades 

visuais e auditivas não tem acesso à informação em nossa Unidade, no momento”.  

Ao finalizar este relatório, pertinente à Dimensão 7, percebe-se um avanço, um quadro 

favorável em relação à infraestrutura física das Unidades, bem como ao acervo da Biblioteca 

Central, delineado por dezessete Unidades e três órgãos da UFG. 

 

4.1.2.8 Dimensão 8 –Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos, 

resultados e eficácia da autoavaliação institucional  

 

A maioria das unidades afirma realizar o planejamento das suas atividades 

periodicamente. Algumas realizam o planejamento semestralmente, em especial aquelas 

relativas a ensino e pesquisa, outras o fazem anual ou bianualmente. 

Uma unidade afirmou que o planejamento é realizado parcialmente, sinalizando que 

ainda é preciso melhorar a forma como ele vem sendo implementado e outra afirmou que o 

planejamento “jamais existiu nesta escola. Aqui se ‘apaga fogo’ e não se previne incêndios. 

Veja a construção anárquica de "puxadinhos", cada qual expressando sua própria opinião, 

burlando as decisões coletivas que são totalmente desrespeitadas. A distribuição de recursos 

de um modo geral é especialmente participação em eventos “[...] ninguém cumpre horário ou 

suas funções específicas, os serviços terceirizados, salvo honrosas exceções, são ruins e por 

aí vai”. 

A maioria das unidades afirma realizar o planejamento das atividades pedagógicas. 

Apenas algumas unidades fazem referência à modalidade de planejamento estratégico.  

Analisando as respostas pode-se observar que, em geral, há uma valorização do tempo 
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dedicado ao planejamento, visto como uma atividade fundamental para que seja garantida a 

participação de todos no processo de organização e execução das atividades.   

Das dezenove unidades que participaram do processo de autoavaliação, 11 consideram 

que a autoavaliação é condizente com o processo de planejamento, cinco acreditam que 

parcialmente ou às vezes e duas acham que não, que “a autoavaliação precisa ser 

aperfeiçoada com a participação das equipes que compõem o Órgão”e “que o planejamento 

é precário”..  

Podem-se observar alguns traços de insatisfação com o processo de autoavaliação 

institucional, manifestadas por algumas unidades, as quais se referem que a avaliação pouco 

incide no processo de melhoria dos processos de ensino na universidade, havendo “falta de 

planejamento adequado e muita letargia no debate acadêmico”. Em seu questionário 

afirmam que “embora haja o questionário institucional para a avaliação docente pelo 

discente, sua aplicação não tem ido além do interesse individual do professor em seus 

processos de progressão na carreira. O retorno disso para a melhoria do processo ensino-

aprendizagem praticamente não existe”. Este grupo também questiona a falta de 

transparência da instituição da definição dos recursos e do processo de autoavaliação:  

 

“Se há algum planejamento para o uso dos recursos, isso não tem sido 

compartilhado com a comunidade acadêmica interessada nos destinos da 

EA. E, havendo falta de transparência em algum nível institucional, é natural 

que a autoavaliação não se materialize; o que pode ser conveniente para 

certos grupos de interesse, com seus vieses de desenvolvimento institucional, 

em detrimento do bem comum da instituição”. 

 

Para uma unidade acadêmica “há uma necessidade de aprofundamento nos processos 

de planejamento e avaliação institucional [...] Destacamos a ausência nesse instrumental de 

avaliação de itens que considerem as relações interunidades como ponto a ser discutido, uma 

vez que a [...] tem um trabalho imenso nessa perspectiva, atuando em disciplinas de 

formação de professores e também em vários cursos de bacharelado”. Entretanto, a CAVI 

percebe o desconhecimento desta unidade em relação aos instrumentos autoavaliativos.  

Para outra unidade, faltam funcionários para contribuir na operacionalização de 

algumas ações do planejamento, além das dificuldades enfrentadas com as demandas do 

governo federal “ainda temos muito a avançar com respeito a planejamento, primeiro devido 

a forma como os projetos são lançados pelo Governo Federal/Agência de Fomentos estamos 

sempre atropelados pelo sistema, o que faz com que o nosso planejamento sofra de forma 
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continua alterações. Segundo, temos dificuldades em mobilizar os servidores para o 

planejamento”. 

Em relação às repercussões (ações, mudanças, etc.) do resultado do processo de 

autoavaliação, de maneira geral, a avaliação das unidades acadêmicas é positiva, ou seja, 

consideram que o processo de autoavaliação tem contribuído para que mudanças e melhorias 

ocorram no âmbito das unidades. Apenas uma unidade acadêmica afirmou que “quase 

inexiste repercussões da autoavaliação na condução do planejamento estratégico, atribuindo 

este fenômeno “à falta de planejamento adequado e à letargia do debate acadêmico”.  

As demais unidades avaliam os esforços na prática da autoavaliação tem contribuído 

para “aumentar o comprometimento do corpo docente e técnico-administrativo com os 

objetivos e metas da unidade e a criação de uma cultura acadêmica em que a gestão 

administrativa é vista como elemento fundamental da articulação das áreas de ensino, 

pesquisa e extensão, que são tradicionais nas universidades brasileiras. Os impactos do 

processo de autoavaliação podem ser sentidos no cotidiano do trabalho de todos os 

professores, a exemplo do aumento do número de projetos de pesquisa e de extensão 

cadastrados, do número de bolsistas de iniciação científica e afins, do número dos cursos de 

graduação e de pós-graduação, do início de atividades acadêmicas em horário noturno, a 

partir do Reuni, da criação e consolidação de vários grupos e núcleos de pesquisa, da 

ampliação da participação de alunos e professores em eventos nacionais e internacionais e 

da publicação dos resultados de pesquisa na forma de livros e periódicos especializados, da 

realização de eventos acadêmicos em âmbito regional/nacional e internacional na UFG, entre 

outros”.  

Para uma unidade, a autoavaliação contribui para traçar as metas e “ao longo dos anos 

temos observado que muitas metas traçadas foram atingidas e que aquelas que não foram 

alcançadas, dependem de outras instâncias administrativas. Como exemplo, há mudanças 

que dependem de recursos financeiros orçamentários, os quais são limitados; outras 

dependem de área física, que é restrita; outras ainda dependem do aumento do quadro de 

técnico-administrativos e professores, que dependem de políticas do MEC para o ensino 

superior etc”. 

 

4.1.2.9 Dimensão 9 – Políticas de atendimento ao estudante 

As políticas de atendimento aos estudantes e aos egressos, dimensão 9, é avaliada 

através de questões acerca das atividades desenvolvidas no âmbito das unidades acadêmicas, 

sejam elas de ensino, pesquisa, extensão e ainda mecanismos de orientação, apoio e/ou 
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suporte oferecidos pela UFG. 

A primeira questão aborda especificamente as atividades acadêmicas nacionais e 

internacionais. As unidades manifestaram, em sua maioria, de forma positiva à questão, 

pontuando as diversas oportunidades ofertadas. 

Destacaram o incentivo à participação em atividades de pesquisa, extensão, iniciação 

científica, a prática de estágio, a participação em programas de bolsa como PIBIC, PIVIC, 

PIBID, PROBEC, etc. 

Os intercâmbios apareceram como outro ponto de destaque. Com a expansão da 

universidade e as várias oportunidades que veem se apresentando, as unidades ressaltaram o 

crescimento dos intercâmbios. 

Outro quesito avaliado é do de ingresso/evasão e tempo médio de conclusão. Em 

relação a questão dois, cerca de 50% dos respondentes afirmaram possuir algum instrumento 

de avaliação próprio para estes índices, enquanto as demais citaram instrumentos e análises 

realizados pela administração da UFG. Entre os instrumentos citados pelas unidades está a 

publicação “UFG em números”, material produzido anualmente pela PRODIRH, em que 

constam dados da UFG relativos à estrutura, pessoal, cursos e outras informações. 

Embora a maior parte admita conhecer tais índices, não há análise e/ou aplicação 

deles para a melhoria das atividades acadêmicas. 

Apenas uma unidade relatou sobre o tempo médio de conclusão, salientando que não 

há grandes atrasos no fluxo por parte dos estudantes, sendo que a integralização curricular se 

dá no tempo mínimo do curso ou pouco além dele. 

De modo geral, as unidades consideram que a divulgação e a análise desses dados 

contribuem, de forma relevante, para avaliar e detectar situações que possam interferir 

negativamente no desempenho dos cursos e para definir estratégias que minimizem os 

impactos oriundos da evasão e da retenção de alunos nos cursos.  

Aspectos como formação continuada, empreendedorismo, atividades de atualização 

são abordados na questão três desta dimensão. As atividades de pós-graduação lato, e stricto 

sensu são unanimidade nas declarações, mas outras atividades apareceram em menor escala. 

A implantação de empresa júnior e a participação em eventos científicos, além de 

cursos e treinamentos aos profissionais, são apontadas como alternativas de continuidade de 

vínculo ou de contato com a universidade. 

Quanto aos mecanismos de apoio acadêmico e pessoal a estudantes que apresentam 

qualquer tipo dificuldade ficou evidenciada que a atuação das unidades é por meio da 

coordenadoria de curso, por ser a instância imediata de interlocução do aluno com a estrutura 
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da universidade. 

 No âmbito acadêmico, as ações pontuadas foram as atividades de monitoria, o 

atendimento individual ao aluno, atividades de laboratório e oficinas, além de plantões. Uma 

unidade registrou, ainda, a criação de um programa de reforço acadêmico direcionado aos 

alunos com desempenho insatisfatório em disciplinas dos primeiros semestres. 

No que diz respeito ao atendimento das dificuldades pessoais nota-se a atuação da 

PROCOM, pró-reitoria responsável pelas ações assistenciais. Seus diversos programas foram 

citados, entre eles: Programa de Moradia, Bolsa Alimentação, Bolsa Permanência, 

Saudavelmente. Embora as colocações sejam uniformes quanto aos mecanismos de 

atendimento dos estudantes, uma declaração de que “ainda é necessário criar condições de um 

acompanhamento mais sistemático” merece destaque. 

A questão cinco, por sua vez, aborda a relação da universidade com os empregadores 

de seus egressos. Todas as unidades informaram que não existe mecanismo formal de relação 

da universidade com os empregadores. Os contatos são feitos informalmente através de 

eventos, conversas e contatos no meio profissional. Outra forma de acompanhamento dos 

egressos é através dos resultados de concursos na própria UFG ou em outras instituições. 

Desta forma as unidades tomam conhecimento da colocação de seus egressos no mercado de 

trabalho. No entanto, consideram importante que estes meios sejam constituídos. 

 

4.1.2.10 Dimensão 10 - Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da 

continuidade dos compromissos na oferta da educação superior  

 

Com relação ao provimento financeiro das unidades acadêmicas, das quinze que 

responderam esta questão, oito prestam serviços pagos à comunidade externa, arrecadando 

recursos para complementar as verbas públicas, cinco responderam que não prestam serviços 

remunerados, sendo que uma destas unidades posiciona-se contrária à prestação de serviços 

pagos, defendendo o princípio da gratuidade que deve fundamentar a oferta de serviços pela 

da universidade pública e uma unidade não esclareceu se presta ou não esta modalidade de 

serviços.  

Com relação à questão da sustentabilidade financeira, apenas três unidades acadêmicas 

consideram que as verbas públicas são suficientes para suprir as suas necessidades e doze as 

consideram insuficientes. Uma destas respondeu que apesar de as verbas serem suficientes, 

com a expansão dos novos cursos a unidade vai precisar de três novas funções gratificadas 1, 

pois foram criados três novos cursos pela referida unidade acadêmica. Um das unidades 
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acadêmicas se queixa da falta de transparência da universidade quanto ao esclarecimento 

sobre os recursos financeiros, conforme se pode observar no fragmento a seguir: “Falta 

divulgação de valores aportados e a que fim são destinados”. Uma das unidades acadêmicas 

também se queixa de problemas com as obras de expansão “Com a construção do novo 

prédio da [...], a avaliação da sustentabilidade financeira começa a ser reavaliada pela 

unidade, inclusive pela divergência entre o valor orçado e o valor contratado para a obra”.  

Dentre as unidades que prestam serviços remunerados para aquisição de recursos, a 

maioria oferece cursos de especialização e ou extensão e poucas trabalham em parceria com o 

setor privado. A maioria das unidades acadêmicas se queixa dos problemas financeiros 

oriundos a expansão intensa e acelerada. 

Ao responderem sobre a suficiência de recursos para adequação dos espaços físicos da 

unidade, das dezessete unidades acadêmicas que responderam, três consideram os recursos 

para esta finalidade suficientes, com alguma ressalva. Por exemplo, uma unidade considera 

necessário realizar algumas reformas e ampliações e outra unidade acadêmica aguarda a 

finalização da construção de um novo prédio. Quatro unidades consideram que os recursos 

atendem parcialmente, sendo que para três destas o maior problema está na alocação de 

recursos para custear docentes na participação de eventos científicos. Uma delas relata sérios 

problemas hidráulicos e também com a rede de esgotos saturada, exalando mau cheiro pelo 

prédio.  

A maior parte das unidades de ensino (dez) considera o volume de recursos 

disponíveis para a gestão do espaço físico da unidade como sendo insuficientes, não 

atendendo às suas demandas. Para uma delas, os recursos cobrem apenas 30% das 

necessidades dos cursos. Seis unidades citaram deficiências relativas aos equipamentos 

(reparos e manutenção), instalações de pontos para telefone e internet nas salas dos 

professores e inadequação dos equipamentos de laboratórios e de informática. Uma destas 

também mencionou problemas com a segurança, aguardando o atendimento a um pedido de 

instalação de grades nas janelas a muito tempo e uma cita que é preciso uma “reforma geral 

do prédio”.  

A maioria, oito delas, reclama por ampliação do espaço físico, sendo que no caso de 

três unidades, o serviço está em andamento. Uma das unidades ressalta que tantos problemas 

parecem ser decorrentes do acelerado processo de ampliação da UFG, conforme mostra o 

trecho transcrito a seguir:  

 
“O trabalho desenvolvido pelo CEGEF na gestão do espaço físico da UFG é 

louvável, mas a rápida e expressiva expansão de nossa universidade tem 
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comprometido a capacidade do órgão de atender às demandas de nossa 

unidade de maneira satisfatória” (FCS). A mesma unidade também ressalta 

que tem havido atrasos expressivos na execução das obras de ampliação, que 

tem comprometido a qualidade dos trabalhos: “Além disso, a construção do 

novo prédio, que atenderá às Faculdades de Ciências Sociais, de Filosofia e 

de História está bastante atrasada, o que compromete sobremaneira as 

condições de funcionamento dos serviços administrativos de nossa unidade, 

bem como as condições de conforto das salas de professores, que se 

encontram super ocupadas, em função do número significativo de novas 

contratações”.  

 

São recorrentes as queixas relacionadas à acomodação dos novos professores, que tem 

gerado demanda por novos espaços físicos, equipamentos de informática, mobiliários e 

demais componentes de infraestrutura para que se garanta as condições de trabalho 

compatíveis com as funções docentes na universidade, que precisa aliar as atividades de 

ensino, de pesquisa e de extensão com qualidade. Aliado ao problema dos espaços físicos 

também tem o problema do financiamento para que estes docentes possam se deslocar para 

apresentar seus trabalhos em eventos, algumas unidades se queixam de que o orçamento da 

unidade não é mais suficiente para atender a todos os pedidos. Este problema poderá gerar 

dificuldades em se promover a interação e o intercâmbio dos docentes com outras 

universidades e ou regiões, seja no Brasil ou no exterior.  

 

4.2 Percepção do Campus do Interior – Campus Catalão (CAC)  

 

4.2.1 Procedimento metodológico  

 

A realização, no CAC da Universidade Federal de Goiás, da primeira experiência de 

autoavaliação institucional referente às atividades desenvolvidas nos anos de 2011/2012 e que 

foi coordenada por um Comitê Interno nomeado pela Direção Geral do Campus teve como 

objetivo para além de cumprir com as exigências normativas do Ministério da Educação 

fomentar internamente um processo de autocrítica que sirva de combustível para melhorias no 

processo de planejamento e gestão institucional. 

As informações mais significativas do CAC sobre as dez dimensões avaliativas do 

Ensino Superior, a saber: 1) A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); 2) A 

Política para o Ensino, a Pesquisa e a Pós-Graduação; 3) A responsabilidade Social da 

Instituição, 4) a Comunicação com a Sociedade; 5) as Políticas de Pessoal; 6) a Organização e 

Gestão da Instituição; 7) A Infraestrutura Física; 8) O Planejamento e a Avaliação; 9) A 

política de atendimento aos Egressos e 10) Sustentabilidade Financeira. 
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 É um relatório que foi submetido à ampla discussão no âmbito da comunidade 

universitária, sendo debatido e aprovado em reunião ordinária do Conselho Diretor do 

Campus ocorrida no dia 28 de junho de 2012. O resultado final ora apresentado é resultados 

da visão dos que dentre todos os segmentos institucionais que compõem a comunidade 

acadêmica, participaram e contribuíram emitindo respostas aos instrumentos aplicados. 

Completamos assim uma das etapas do ciclo de avaliação, a ser continuadamente retomado, 

num processo permanente de busca por conhecimento e aperfeiçoamento do que se fez e do 

que se faz.  

A metodologia e os instrumentos utilizados no processo de autoavaliação seguiram a 

orientação teórica sobre a autoavaliação institucional da Universidade Federal de Goiás,  

calcada nos fundamentos emanados de marco legal da avaliação e regulação da Educação 

Superior, dos conceitos, princípios e critérios definidos no Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – SINAES. E os procedimentos internos da Universidade para realização 

das avaliações institucionais estão normatizados pelo Programa de Gestão Estratégica 

(Resolução CONSUNI Nº.10/2006) que em seu capítulo V trata da Autoavaliação dos Campi 

do Interior e estabelece que:  

“O processo da autoavaliação dos campi do interior envolverá docentes, 

técnicos-administrativos e estudantes e será coordenado por seu Diretor, 

Coordenadores de Cursos de Graduação e quando houver, Coordenadores de 

Cursos de Programas de Pós-Graduação Lato sensu e stricto sensu, os quais 

constituirão o Comitê Coordenador da autoavaliação”.  

 

Em relação à composição do referido Comitê Coordenador cabe ressaltar que é um 

formato aplicado as Unidades Acadêmicas dos Campus de Goiânia da Universidade e no caso 

do CAC a Direção Geral optou por seguir um formato diferenciado e o primeiro passo foi 

nomear um Comitê interno composto pelos representantes do Campus na CAVI – Comissão 

de Avaliação Institucional da Universidade, mais um representante do corpo diretivo, no caso 

a vice-diretora geral e mais alguns colaboradores voluntários para composição final do grupo, 

que vem atuando desde março de 2012. 

Os campus do Interior responderão ao mesmo questionário utilizado pelas Unidades 

Acadêmicas, além de realizar Grupos Focais em que se avaliarão, a partir de um roteiro pré-

estabelecido, as atividades desenvolvidas pelos Campus do Interior e caberá ao Comitê definir 

a metodologia a ser implementada para responder ao questionário e para escolher quais 

pessoas participarão dos Grupos Focais. 



79 
 

  Os instrumentos para coleta de dados são padronizados tanto para as Unidades 

Acadêmicas quanto para os Campus do Interior e constituem-se de um questionário formado 

por questões qualitativas e um Roteiro de Grupo Focal pré-estabelecido. Dentro da autonomia 

dada ao Comitê Interno de organizar a metodologia, este estruturou uma proposta de coleta de 

dados que decorreu da seguinte forma: 

 

 i) Num primeiro momento durante o mês de março de 2012 os gestores e coordenadores 

vinculados a Direção Geral do Campus receberam perguntas relacionadas diretamente a sua 

área de atuação (para facilitar a adesão e disposição em elaborar as respostas), de forma que o 

gestor só responderia questões relacionadas diretamente com sua esfera de atuação.  

 

 ii) Nesta primeira etapa colaboraram enviando informações: Assessoria de Comunicação 

Social, Assessoria de Planejamento e Gestão, Biblioteca, Coordenação de Convênios e 

Contratos, Coordenação de Extensão e Cultura, Coordenação de Graduação, Coordenação de 

Pesquisa e Pós-Graduação, Departamento Editorial, Incubadora de Empresas Athenas, 

Prefeitura do Campus e Setor de Assuntos da Comunidade Universitária.  

 

iii) A partir da leitura e análise das respostas encaminhadas o Comitê Interno elaborou uma 

primeira versão do relatório da avaliação institucional. Tendo sida cumprida esta coleta inicial 

de dados e apresentado o Relatório parcial para apreciação à CAVI/UFG, o Comitê Interno 

organizou uma segunda etapa de coleta de dados para ampliar a participação para os demais 

gestores vinculados aos cursos e departamentos e membros da Comunidade Acadêmica. 

Formalizou-se em reunião ordinária do Conselho Diretor no dia 18 de abril de 2012 um 

cronograma de atividades, o qual segue abaixo: 

 

 

Atividade Período 

Mobilização de docentes, técnicos e alunos para participação na 

avaliação do Campus 

01 até 18 de maio 

Aplicação de Questionário de Avaliação da Gestão Institucional  14 até 18 de maio 

Aplicação de Questionário de Avaliação das Condições de Infra-

Estrutura do Campus  

14 até 18 de maio 

Aplicação de Questionário de Avaliação com os Coordenadores de 10 até 18 de maio 



80 
 

Graduação  

Aplicação de Questionário de Avaliação com os Pareceristas de 

Projetos de Extensão e Cultura  

10 até 18 de maio 

Aplicação de Questionário de Avaliação com os Coordenadores dos 

Cursos  de Pós-Graduação Stricto-Sensu  

10 até 18 de maio 

Aplicação de Questionário de Avaliação com os Coordenadores de 

Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu  

10 até 18 de maio 

Sistematização das Respostas e Coleta de Dados Secundários nos 

Sistemas da UFG 

21 até 24 maio 

Elaboração do Relatório de Autoavaliação do Campus 25 de maio até 13 de Junho 

Envio do Relatório aos Membros do Conselho Diretor do Campus 14 de Junho 

Leitura e votação do Relatório em Reunião Ordinária do Conselho 

Diretor do Campus 

28 de Junho 

 

 

iv) Para divulgação e mobilização da avaliação, o Comitê Interno realizou as seguintes 

atividades: foram afixadas faixas de divulgação da avaliação nos principais acessos do 

Campus; fez-se reunião com o Diretório de Estudantes para buscar parceria na divulgação e 

mobilização dos alunos; a assessoria de Comunicação Social enviou email a todos os 

docentes, técnicos e alunos divulgando e convidando a participar; a Direção do Campus 

enviou memorando aos Coordenadores de Curso, Chefes de Departamento e Coordenadores 

dos Setores administrativos falando da importância da participação na avaliação; publicou-se 

matéria no Jornal do Campus sobre a Avaliação Institucional e disponibilizou-se na página do 

Campus informações e os links para acessar os questionários e enviar as respostas da 

avaliação. 

 

v) No período de desenvolvimento do cronograma de atividades foi deflagrada a greve dos 

professores, especificamente no dia 17 de maio, em função desta a realização dos grupos 

focais foi cancelada e houve alterações no cronograma previsto, além de prejudicar a 

mobilização para participação. Os resultados da análise dos dados e das 10 dimensões foram 

enviados para os conselheiros no dia 14 de junho e o debate e votação foi feito no dia 28 de 

junho, tendo sido aprovado na íntegra.  

Em decorrência da amplitude de dados considerados na reflexão sobre o próprio 

desempenho institucional e da responsabilidade de traduzir, em palavras, gráficos e outros 
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símbolos, o pensamento da comunidade interna, o Comitê que coordenou as atividades para 

realização da avaliação institucional apresenta a análise dos dados coletados, num trabalho 

que se iniciou em março e finalizou-se no decorrer de outubro de 2012. 

  Acredita-se que os resultados obtidos não estão deslocados do que se passa bem perto 

dos olhos de toda a comunidade acadêmica e servirão como parâmetros de autorregulação da 

melhoria da qualidade do ensino, pesquisa e extensão; do aumento da eficácia institucional e 

da efetividade acadêmica e social e do aprofundamento dos compromissos e 

responsabilidades sociais. 

  O Comitê avaliou que a participação da comunidade universitária do Campus foi 

positiva, considerando a cultura em construção de valorização das atividades de planejamento 

e avaliação, mas ressalta que a adesão geral foi proporcionalmente diminuta ficando na média 

dos 2,50%. Numa população possível de 3.895 respondentes, a média de participação foi de 

120 membros da comunidade acadêmica. O que chama atenção para necessidade de 

repensarmos as estratégias de mobilização e valorização da participação para atividades de 

avaliação no âmbito do Campus.  Os quadros abaixo apresentam os números de participantes 

e percentuais correspondentes por tipo de questionário aplicado. 

 

Quadro 1 – Coordenadores respondentes dos Questionários de Avaliação Institucional.  

Número de 

Coordenadores que 

responderam 

Total de 

Coordenadores 

Cursos que participaram Relação 

Proporcional 

Graduação = 02 21 Engenharia de Produção  

Pedagogia 

9,5% 

Mestrados = 01 05 Mestrado em Educação 20% 

Especializações = 04 19 Gênero e Diversidade na 

Escola; Gestão de Pessoas e 

Marketing; Gestão Hospitalar e 

Serviços de Saúde (02 Turmas) 

21% 

Número de Pareceristas de 

Projetos de Extensão e 

Cultura = 10 

 

37 Administração; Ciências 

Biológicas; Ciências Sociais 

Enfermagem; Engenharia 

Civil; Engenharia de Produção 

Física; Licenciatura em 

27% de 

pareceristas 

e 38% dos 

cursos 

representados 
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Geografia 

Total Geral: 17 

respondentes 

Total do 

Universo = 82 

Relação Global Proporcional dentre os 

coordenadores e pareceristas 20,70% 

 

Quadro 2 – Comunidade Acadêmica respondentes do Questionário de Avaliação da 

Infraestrutura Física do CAC.  

Categoria Respondentes População Relação Percentual 

Alunos de Graduação 86 2.857 3% 

Alunos de Especialização 00 536 0% 

Alunos de Mestrado 01 62 1,60% 

Docentes 19 270 7% 

Técnicos-Administrativos 11 66 16% 

Terceirizados 02 80 2,50% 

Outros (cedidos e prefeitura 

municipal) 

 

01 

 

24 

 

4% 

Total 121 3.895 2,55% 

 

 

 

Quadro 3 – Comunidade Acadêmica respondentes do Questionário de Avaliação da Gestão 

Institucional do CAC.  

Categoria Respondentes População Relação Percentual 

Alunos de Graduação 66 2.857 2,50% 

Alunos de Especialização 00 536 0% 

Alunos de Mestrado 01 62 1,60% 

Docentes 20 270 7,50% 

Técnicos-Administrativos 12 66 18,20% 

Terceirizados 02 80 2,50% 

Outros 00 24 0% 

Total 102 3.895 2,60% 

 

    Foram abordadas na avaliação as seguintes dimensões: Políticas para ensino, a 

estrutura curricular dos cursos de graduação; a orientação acadêmica; o regime didático; o 
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sistema de controle acadêmico; a coordenação dos cursos de graduação; as disciplinas; a 

integração das atividades de graduação com a pós-graduação; e o ensino a distância. Na 

pesquisa, indagou-se sobre a oportunidade de participação em projetos de pesquisas; a 

relevância social das pesquisas desenvolvidas e a relevância científica das pesquisas.  

 Na extensão, foi avaliada a relevância social, educacional e econômica das atividades 

de extensão; as prioridades estabelecidas; a interação da extensão com o currículo de 

graduação; os serviços prestados pela extensão à comunidade; as atividades culturais, esporte 

e lazer. No âmbito da pós-graduação foram avaliados os conteúdos das disciplinas; a atuação 

da coordenação dos programas; a orientação e o aconselhamento; a infraestrutura acadêmica 

da pós-graduação lato e stricto sensu. Quanto à responsabilidade social, avaliou-se a 

participação da universidade no desenvolvimento econômico e social da região; sua 

contribuição para a promoção da cidadania e para a inclusão social.  

Na dimensão comunicação com a sociedade, indagou-se sobre a imagem externa da 

instituição; os meios de comunicação externa, ou seja, telefones, correspondências, emails, 

rede de internet, jornais e serviços da Ouvidoria. Relativamente à política de pessoal e de 

carreiras, avaliou os cursos, treinamentos e capacitação oferecidos aos servidores técnico-

administrativos, a gestão de pessoas, na Instituição; o plano de carreira dos servidores 

técnico-administrativos; assiduidade e atuação dos funcionários e professores; atuação dos 

vários níveis de chefias; a relação entre o trabalho existente no setor e a força de trabalho para 

executá-los; o relacionamento com os colegas de trabalho. 

No que diz respeito à organização e gestão da instituição, foram avaliados os itens: 

processo de tramitação de documentos e solicitação de serviços; disponibilidade de recursos 

humanos; financeiros; didáticos e equipamentos; processo de compras; e atuação dos 

colegiados superiores. Com relação à infra-estrutura física, avaliaram-se os espaços de 

convivência no Campus; o ambiente e instalações das salas de aulas; as condições e 

instalações de laboratórios didáticos; os recursos computacionais (laboratórios e 

equipamentos); as condições e recursos materiais para realização de atividades; o acervo da 

Biblioteca; os serviços, o espaço físico e as condições de funcionamento da Biblioteca; 

prestação de serviços de informática; o acesso à rede de computadores (internet); os recursos 

audiovisuais (data show, retro-projetores) disponíveis para o ensino; o atendimento prestado 

aos portadores de necessidades especiais; a conservação e limpeza do Campus; os serviços de 

conservação de edificações e infra-estrutura; os serviços de segurança patrimonial e 

comunitária no Campus;  

No que se refere ao planejamento e avaliação, especificamente em relação aos 
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processos, resultados e suas eficácias, avaliou-se a participação da comunidade no processo 

de planejamento institucional. Na política de atendimento estudantil, avaliaram-se os 

procedimentos de recepção de novos alunos na Instituição; os serviços de bolsas (moradias, 

alimentação e atividades de estágios); os serviços de apoio e orientação psicossocial; e o 

acompanhamento de egressos. Em sustentabilidade financeira, avaliou-se a eficiência da 

aplicação de recursos financeiros; alocação de recursos orçamentários, a captação de recursos 

externos pela Universidade. 

 

4.2.2 Dimensões  

4.2.2.1 Dimensão 1 – A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional  

O CAC está localizado no sudeste goiano figura como uma unidade regional da 

Universidade Federal de Goiás e participou do processo de elaboração do PDI 2011/2015. Na 

oportunidade, promoveu-se a divulgação do documento entre os cursos e setores 

administrativos do Campus, debatendo o tema na forma de oficina de capacitação sobre o que 

é um PDI e sobre a metodologia de elaboração de metas e ações. Tal atividade foi realizada 

em 08 de outubro de 2010 e contou com 40 participantes dentre os 50 gestores 

administrativos e acadêmicos que foram convidados, o que representou um índice de 

participação de 80%. 

Por tratar-se da primeira experiência de construção participativa de sugestões para 

composição do PDI da UFG no Campus observou-se uma certa desconfiança ou mesmo 

descrédito quanto a execução e aplicação do mesmo, boa parte das manifestações obtidas 

indicaram que trata-se de apenas uma prática burocrática para cumprir uma demanda 

institucional, mas que de fato não é respeitado na alocação dos recursos financeiros e na 

implementação das prioridades apontadas. Tanto que o retorno de sugestões para compor o 

PDI da Universidade foi bem menor que a adesão atingida na atividade de capacitação. 

No geral, a comunidade acadêmica do Campus tem utilizado o PDI como uma das 

referências para revisão e atualização dos PPCs e também nos aspectos da gestão central para 

as atividades de planejamento desenvolvidas no Campus, tal qual, no processo de elaboração 

do Plano de Gestão 2011/2014, que, além da projeção de crescimento e logística necessária 

para atender às demandas atuais e futuras, teve ênfase na articulação com as políticas de 

ensino, pesquisa e extensão apresentadas para a Universidade, haja vista, que o PPI se insere 

no PDI, ou seja os objetivos e as metas relativas às atividades de pesquisa, ensino, extensão, 

gestão acadêmica do Campus se pautam pelo PDI.  

Destaca-se neste contexto que o Campus possui Regimento Interno aprovado pelo 
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Conselho Superior da Universidade desde 2007, em que os objetivos, a missão, a 

caracterização dos setores que formam o Campus estão explicitados; contudo em função da 

expansão sofrida nos últimos anos, o documento já está desatualizado em relação à realidade e 

aguarda-se o término do processo de revisão Estatutária da Universidade que passará a se 

organizar numa lógica de campus regionalizados, para que se proceda com as devidas 

alterações nas normativas que regem o CAC.  

 

4.2.2.2 Dimensão 2 – A Política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação e a Extensão 

Todos os Cursos do CAC estão empenhados no cumprimento do decreto 2655/2005, 

incluindo as Diretrizes Curriculares Nacionais. Tal esforço está demonstrado na composição 

interna dos NDE, cuja tarefa principal é a de fomentar as discussões e estudos alusivos à 

reformulação e atualização dos PPCs, com a consequente apresentação de novas propostas a 

serem submetidas às instâncias superiores da PROGRAD e da universidade para os devidos 

trâmites. Internamente, o suporte para tais ações está assegurado por meio da Coordenação de 

Graduação e da seccional do Centro de Gestão Acadêmica (CGA) em funcionamento nesta 

unidade. 

Enquanto concepção, sem dúvida, tem-se a compreensão de que as diversas 

tecnologias são, efetivamente, aliadas dos processos de ensino-aprendizagem, das ações de 

ensino, de pesquisa e de extensão. Mais ainda, auxilia e potencializa o desenvolvimento e a 

produção de produtos e patentes, dentre outros procedimentos que possam, inclusive, gerar 

novas tecnologias. 

No caso local, embora haja a disposição e iniciativa setorial de apropriação e uso das 

novas tecnologias, reconhece-se que há muitos aspectos que merecem ser revistos, 

problematizados no sentido de melhorar a organização didático-pedagógica em função das 

demandas apresentadas. Considera-se ser este um desafio a ser enfrentado e amadurecido 

pelos NDEs quando da discussão dos PPCs de cada Curso de graduação em todas as áreas. Do 

ponto de vista da gestão acadêmica e administrativa, observa-se a necessidade de ampliar, 

bem como prover diversas condições estruturais e de investimentos para que as novas 

tecnologias de fato estejam disponíveis e adequadas para toda a comunidade acadêmica. 

A articulação existente entre o ensino, pesquisa e extensão são inerentes às três 

dimensões da atividade acadêmica na universidade. Pontualmente, no CAC há um evidente 

crescimento quantitativo e qualitativo das ações de ensino atreladas à pesquisa e à extensão, 

concebidas e compreendidas na interlocução das áreas e conteúdos curriculares que 

demandam os componentes da prática de pesquisa, da prática da extensão e da inserção social 
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do acadêmico na realidade de atuação como futuro profissional.  

Além disso, verifica-se um aumento considerável de propostas, de ações de extensão e 

de pesquisa submetidas a cada ano pelos docentes junto aos cadastros e sistemas específicos. 

Isso reflete dois fenômenos qualificados: a ampliação qualificada da inserção e presença da 

universidade na realidade local e regional; e o esforço gradativo da fixação de doutores no 

quadro efetivo do CAC, algo novo e muito importante no sentido de consolidar projetos 

institucionais. 

Quanto às interfaces do ensino, da pesquisa e da extensão entre a graduação e a pós-

graduação, novamente evidencia-se dois momentos distintos, construídos historicamente: um 

identificado pela pós-graduação Lato sensu existente há pelos menos quinze anos em algumas 

áreas específicas e outro com a instalação dos primeiros cursos de pós-graduação stricto sensu 

nos últimos cinco anos. Essa nova experiência com cursos de Mestrado, igualmente trouxe 

para a instituição e para os diferentes interlocutores, a tarefa de pensar e projetar esses 

processos, previstos e inseridos nos respectivos projetos, de modo que a integração se realize 

por diferentes vias, dentre as quais: a) pelo compartilhamento de atividades acadêmicas de 

interesse comum entre a graduação e a pós-graduação, envolvendo diversos sujeitos; b) pela 

interlocução com a rede de educacional, entidades, empresas e setores da indústria, comércio 

e serviços da cidade e região; c) pela produção e fomento de novos conhecimentos que 

respondam às necessidades e anseios da região onde se situa a universidade, envolvendo 

diferentes áreas do conhecimento; d) pela permanente interlocução com os setores públicos e 

instituições da sociedade organizada que tenham potencial interesse nas ações de extensão 

que a universidade dispõe.    

A revisão curricular é desencadeada inicialmente em caráter interno dos cursos ou 

quando uma nova instrução ou normativa é requerida legalmente. Neste sentido, a 

periodicidade é pautada pelas discussões regulares do NDE de cada Curso. Na atualidade, 

verifica-se uma demanda reprimida de revisão e atualização que ainda não foi contemplada na 

totalidade. Isso mostra que, embora haja um empenho interno para que tais processos sejam 

viabilizados, na prática, a periodicidade e os mecanismos de atualização precisariam cumprir 

um fluxo mais efetivo tendo em vista os trâmites nas instâncias internas da universidade. 

Os encontros e reuniões para discutir os currículos dos cursos observam dois 

momentos distintos: a) por ocasião das reuniões periódicas da coordenação de graduação e/ou 

equipe gestora com pauta designada para esse fim e b) internamente, conforme agenda 

definida pelo NDE de cada curso ao longo dos semestres letivos. 

Em caráter geral, discussões semelhantes são fomentadas quando da presença e 
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participação da PROGRAD e sua equipe no CAC ou em reuniões da Câmara de Graduação, 

por meio da interlocução com o representante institucional.  

Na graduação essa inter-relação concretiza-se por meio da participação qualificada dos 

docentes e discentes em projetos de iniciação científica (PIBIC, PIVIC, PROLICEN) e da 

apresentação de projetos de pesquisa financiados e vinculados a diferentes agencias de 

fomento (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPQ, 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, Fundação de 

Amparo a Pesquisa Estado de Goiás – FAPEG), dentre outros.  

Na pós-graduação, os mestrandos e professores vinculados aos programas têm 

submetido seus projetos à agências tais como CNPQ, CAPES e FAPEG, tendo em vista a 

busca de condições favoráveis para que a produção científica se realize. A interface da pós-

graduação com o ensino se dá, basicamente por meio da inserção dos alunos bolsistas e 

professores orientadores nas atividades de estágio de docência na graduação, além do fato de 

que, a maioria dos professores dos programas de pós-graduação também atua na docência dos 

cursos de graduação. 

No ponto de vista da Coordenação de Extensão e Cultura (CEC), o CAC possui algumas 

políticas para o desenvolvimento das atividades de extensão bem como incentivos 

institucionais. Algumas delas vêm se consolidando desde outras gestões, outras são mais 

jovens, tendo se iniciado recentemente. 

Citamos algumas atividades que consideramos serem políticas internas para a extensão 

e cultura no CAC, pois reverberam o trabalho que temos desenvolvido:  

 

1) Política de Atendimento: Nossa política de atendimento visa à facilitação do acesso às 

informações e detalhes de todos os processos envolvidos na pasta Extensão e Cultura, o que 

redunda em transparência. Consideramos como parte dessa política, as seguintes atividades:  

1.1.) Comunicação – Atualizamos permanentemente nossas listas internas de docentes 

e técnicos-administrativos para tornar nossa comunicação eficaz. Em 2011, tentamos nos 

comunicar também com os estudantes, mandando para eles os mesmos e-mails que todos 

recebem. Não continuamos enviando e-mail para os estudantes em função de dificuldades 

técnicas, porque o número muito alto de e-mails (em média 3000) é incompatível com a 

capacidade técnica diária do GMAIL. Também sistematizamos um Banco de dados de 

entidades da sociedade civil organizada e da imprensa local, para que os contatos com as 

instituições externas sejam feitos habilmente pela CEC ou professores, quando de seus 

interesses. Além disso, nos comunicamos permanentemente com a comunidade interna para 
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tornar nossos serviços transparentes e disponíveis ao esclarecimento de dúvidas, bem como 

para pensar outras possibilidades de trabalho, desde que pertinentes à CEC. Sempre que há 

necessidade de avisarmos aos professores, técnicos e estudantes sobre assuntos urgentes que 

os tocam diretamente, a CEC não poupa esforços e se comunica através de todos os meios 

disponíveis (e-mail, telefone etc).  

1.2.) Divulgação – Em 2011 a CEC criou o seu Site, meio a partir do qual temos 

divulgado todas as nossas ações e proposições, bem como os incentivos que temos 

encaminhado para dar mais consistência ao trabalho com a Extensão e Cultura aqui no 

Campus. Além disso, temos uma dinâmica de repasse de editais assim que chegam até nós. 

Mantemo-nos articulados com instituições que captam editais de financiamento para que 

possamos divulgá-los em bom tempo aos interessados. Além de repassarmos editais de 

financiamento, deixamos alguns deles (PROBEC, PROEXT, editais de cultura, de eventos) 

dispostos em nossa página para consulta permanente. Ademais, muitas outras informações 

que julgamos relevantes são repassadas o mais rapidamente possível, justamente para que as 

pessoas tenham tempo para se movimentar em relação a elas. 

1.3.) Certificação – Há pelo menos 7 anos que a CEC criou uma política de 

certificação que dá mais consistência à emissão de certificados, pois confere sustentabilidade 

institucional aos mesmos. Tal política tem sido mantida porque de fato ela é necessária e 

importante para garantir a seriedade com que o CAC trata a questão da certificação, algo que 

parece simples, mas que infelizmente vem sendo bastante banalizado em nosso país, motivo 

pelo qual merece atenção. 

 

2) Política de Fomento: Compreendemos que o fomento institucional à extensão e cultura no 

CAC não se dá apenas através do financiamento, que sem dúvida é ponto essencial, mas não o 

único nessa seara. A democratização do debate, o incentivo à produção de saberes 

extensionistas e ao seu registro, além da disposição para um diálogo que ajude a qualificar as 

ações, inclusive para que possam concorrer com mais chance aos editais de financiamento, 

compõem modos de fomento à extensão. É nessa direção que a CEC/CAC tem trabalhado, 

sem esquecer que o apoio financeiro é um incremento fundamental para que todo esse 

processo vingue:  

 

2.1.) Apoio Financeiro e Logístico – A partir da garantia de uma verba própria para a 

Coordenação de Extensão e Cultura no ano de 2012, foi possível pensar em modos de 

incrementar ações de extensão e cultura no CAC. A partir de março de 2012, foi divulgado em 
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nosso site a seguinte metodologia de apoio financeiro:  

 Eventos e Cursos: fornecimentos de pastas e canetas personalizadas;  

 Projetos de Extensão: apoio para transporte de estudantes e/ou comunidade 

externa, além de outras demandas que devem ser trazidas pelos interessados; 

 Atividades Culturais: pagamento parcial de som, iluminação, hospedagem e 

translado de artistas;  

 Movimento Estudantil: apoio ao DACC ou outras entidades estudantis do CAC 

que promovam encontros interinstitucionais. Do ponto de vista logístico, 

emprestamos uma câmera filmadora para registro audiovisual das ações 

extensionistas e, mais recentemente, uma câmera fotográfica profissional 

também está disponível para empréstimo. Além disso, fazemos toda a 

mediação com a empresa contratada para o serviço de som e iluminação do 

CAC.  

 

2.2.) Registro/Divulgação/Produção de Conhecimento das Ações de Extensão – A 

criação do Boletim de Extensão e Cultura em 2011, com suporte virtual, representa um 

primeiro esforço de incentivar docentes, técnicos e discentes a registrarem, mesmo que 

sucintamente, processos e produtos que expressem o que as ações extensionistas tem 

encaminhado. Trata-se de uma atividade inicial, que está em seus primeiros números, mas que 

tem potencial para fortalecer-se e ter vida longa. 

 

2.3.) Qualificação das Ações de Extensão – A solicitação aos cursos para que 

oficializassem os nomes dos seus respectivos pareceristas nos oportunizou estabelecer uma 

rede de comunicação e debate com aqueles que são mais legítimos para avaliar e contribuir na 

qualificação das ações de extensão e cultura de cada curso. Nesse sentido, temos feito o 

debate da necessidade de que o trabalho dos pareceristas não seja meramente burocrático, mas 

que possa reverberar para os autores na forma da qualificação das suas proposições, 

considerando, inclusive, os processos seletivos dos quais participamos para fins de captação 

de recursos. Outra ação, ainda pontual, mas que pode fazer alguma diferença, é que a CEC 

vem mantendo diálogos com professores, técnicos e estudantes que a procuram para ajudar a 

qualificar ações extensionistas, o que é feito por meio de leituras de projetos, avaliações e 

emissão de sugestões, tudo na direção de pensar em conjunto os melhores caminhos para a 

captação de recursos. Nesse sentido, podemos falar em assessoramento e orientação das ações 

extensionistas do CAC, papel cumprido pela CEC.  
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2.4.) Democratização do Debate da Extensão no CAC – A realização dos dois fóruns 

de Extensão e Cultura, além do GTT da Semana de Planejamento 2012 fazem parte do 

esforço de democratização do debate da Extensão e Cultura no CAC. Também a constituição 

de um grupo de pareceristas com reuniões periódicas é um processo que dispara a 

democratização de ideias, críticas e proposições acerca da Extensão e Cultura em nosso 

Campus, algo novo, mas que tem sido experimentado com alguma intensidade.  

 

3) Política Interna: Também possuímos uma política interna que visa a melhor organização do 

trabalho, com transparência e comunicação ativa entre os membros da equipe, bem como com 

uma divisão de tarefas que favoreça o clima institucional. Outro dado importante é o 

investimento em qualificação, da qual fazem parte a participação do grupo em eventos e 

cursos institucionais, bem como na avaliação permanente das atividades desenvolvidas. 

Prima-se, também, pelo estabelecimento de relações saudáveis de trabalho, em que todos se 

sintam à vontade para destacar problemas, dificuldades e possibilidades de trabalho, visando, 

por meio da apropriação real do trabalho, o crescimento humano e profissional. 

 

3.1.) Qualificação interna da equipe da CEC e participação em eventos de Extensão e 

Cultura – A ideia de que os funcionários se apropriem do trabalho de modo a pensá-lo com 

autonomia crescente é chave na condução dos processos da CEC/CAC. Assim, consideramos 

que a efetivação desse princípio já faça a diferença em termos de qualificação dos 

funcionários, uma vez que, mesmo com tarefas distribuídas e funções delimitadas para cada 

um com o intuito de otimizar o serviço, todos sabem de todas as questões pertinentes a essa 

pasta, o que facilita a circulação das informações e a transparência do atendimento. Quando 

há oportunidade de participar de cursos de capacitação bem como eventos de extensão e 

cultura, os funcionários são liberados e incentivados para isso, pois compreendemos a 

importância de oferecer condições a um processo permanente de aprendizagem àqueles que 

colaboram cotidianamente para a consecução dos serviços. Além disso, estamos sempre 

dialogando uns com os outros, o que facilita a troca de informações e o “pensar” conjunto em 

busca de soluções para as dificuldades.  

 

3.2.) Avaliação permanente das atividades desenvolvidas – A equipe da CEC/CAC 

avalia permanentemente suas ações, tanto no intuito de realizar autocrítica e rever situações, 

buscando melhorar o atendimento e os cuidados necessários para o trabalho cotidiano, quanto 
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para redistribuir tarefas e potencializar a comunicação entre os membros do grupo. Além 

disso, estamos sempre imaginando e projetando novas possibilidades, avaliando sempre as 

condições para efetivá-las. As reuniões avaliativas costumam ser trimestrais ou semestrais, 

conforme as condições do grupo em função das demandas do trabalho diário.  

 

Apesar dos esforços envidados, temos consciência de que há muitos limites, internos e 

externos, ao trabalho com Extensão e Cultura, para que as Universidades, e em especial, o 

nosso Campus, criem e fortaleçam políticas que ajudem a efetivar um trabalho mais 

consistente com a Extensão. Dentre esses limites está a própria relação com a sociedade que a 

universidade consegue efetivar.  

Do ponto de vista da CEC, como setor gestor dessa dimensão, avaliamos que essa 

relação ainda é muito tímida, mas não inexistente. Tímida porque ela é inicial, dá seus 

primeiros passos; não inexistente justamente porque temos ensaiado diálogos que podem ser 

fortalecidos e, portanto, passar a fazer parte de nossa agenda. Algumas tentativas nesse 

sentido podem ser assim pontuadas: Realização do II Fórum de Extensão e Cultura, em 2011, 

que convidou apenas empresas privadas da cidade, afim de conhecerem parte das nossas 

ações e demandas e para que nos apresentassem suas políticas (no caso de existirem) e/ou 

critérios para o estabelecimento de parcerias e financiamentos; Oficina do Conhecimento, 

promovida pelo Gabinete de Gestão e Interlocução com os Movimentos Sociais, órgão do 

Estado de Goiás, e realizada pela CEC/CAC, em 2012, que recebeu várias ONGs e outras 

entidades da sociedade civil organizada, demonstrando o potencial do diálogo entre 

universidade e sociedade civil organizada; Recepção de entidades da sociedade civil: a 

CEC/CAC tem recebido entidades e pessoas interessadas no potencial de trabalho da 

universidade para desenvolver trabalhos junto a grupos sociais diversos, escutando suas 

demandas e encaminhando-as para setores e/ou professores que podem ajudá-las.Outro ponto 

que ainda está por ser mais bem trabalhado diz respeito ao fomento da Arte e da Cultura, tanto 

internamente ao Campus, quanto na cidade de Catalão. Há muitas iniciativas em curso para 

essa dimensão, mas elas ainda não conseguiram vir a lume e nem tampouco constituir-se 

como algo que pudéssemos denominar de políticas de cultura da CEC/CAC. 

De todo modo, avaliamos com bons olhos o processo em curso, pois ele tem disparado 

muitos acontecimentos interessantes. Há muito a ser feito ainda para que políticas 

consistentes e que consigam se firmar como tal no CAC consigam se consolidar e, assim, 

tornarem-se parte da tradição desse lugar. Contudo, avaliamos que o caminho aqui traçado 

aponta possibilidades emergentes e importantes para que para a efetivação dessa necessidade. 
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A análise das respostas elaboradas pelos Pareceristas de Projetos de Extensão e Cultura 

do CAC demonstrou que as atividades nas Universidades Federais brasileiras estão 

organizadas em três áreas: ensino, pesquisa e extensão. Apesar de cada área assumir 

distintamente responsabilidades diferentes no ensino aprendizagem, é importante que todas 

elas estabeleçam entre si uma articulação quando na realização de suas respectivas atividades.  

Deste modo, é possível que o ensino aconteça em uma ação de extensão, bem como em um 

projeto de pesquisa. Ainda, é viável a realização de pesquisas articuladas com ações de 

extensão, o que, evidentemente estará associado ao ensino. Partindo disso, apresentamos a 

análise das respostas de alguns professores que se propuseram responder nove perguntas 

relacionadas à Extensão Universitária no CAC. 

Antes, porém, situamos que se trata da resposta de apenas oito cursos do CAC 

(Administração, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Enfermagem, Engenharia Civil, 

Engenharia de Produção, Física, Licenciatura em Geografia), quase todos, com uma média de 

5 anos de existência, ou seja, tais elaborações devem considerar a sua recente implementação. 

Além disso, destacamos a importância de que suas respostas estão ligadas a sua perspectiva 

de formação profissional e humana, o que se reflete no modo como o conhecimento é tratado 

pelas distintas áreas de conhecimento.  

Sobre a articulação entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão nos cursos, os 

professores foram positivos em suas respostas e, de modo sintético, ecoam a ideia de que há 

“tentativas” na direção de integrar ensino-pesquisa-extensão. Aqui também é possível 

perceber que dependendo da área de conhecimento, tal articulação é mais ou menos 

considerada. De oito professores, somente três disseram que não há articulação entre as áreas. 

É importante ressaltar que um deles disse que a maioria dos professores do seu curso não 

valorizam as atividades de extensão ou pesquisa. Em contrapartida, aqueles que responderam 

positivamente disseram que “a articulação entre as áreas ocorre via aulas teóricas/práticas 

em salas de aula e em laboratórios de ensino, projetos de pesquisa e extensão”. 

Nota-se que os cursos na área da saúde, como o de Enfermagem, desenvolvem 

variadas ações de extensão com o envolvimento da comunidade interna e externa ao CAC. 

Assim, também ocorre com o curso de Ciências Sociais, o qual afirma que “o papel da 

extensão consiste em transformar o processo pedagógico, tornando os estudantes em sujeitos 

de aprendizado, e as práticas da pesquisa, no sentindo de questionar quais são suas 

finalidades e quais os interesses presentes na sociedade para os quais se direciona a 

produção de conhecimento”. 

As ações de extensão necessariamente devem envolver a comunidade externa ao CAC. 
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Nesse sentido, a maioria dos professores articulam as atividades de extensão promovidas 

pelos seus cursos com as necessidades e demandas do entorno social. Somente dois 

professores demonstraram dificuldades nos cursos sobre tal articulação, contudo, tentam fazê-

la. O curso de Engenharia Civil, por exemplo, realiza atividades de educação ambiental, 

planejamento urbano e projetos de construção e recuperação de habitações populares e obras 

de interesse social. Outros cursos, como o de Ciências Biológicas, atendem escolas, clínicas e 

laboratórios da área da saúde; o curso de Enfermagem desenvolve projetos que visam o 

resgate de meninas com experiência de vida nas ruas, apoio para pessoas com HIV/Aids, a 

melhoria da qualidade de assistência em instituições de saúde focalizando a segurança do 

paciente em relação à terapêutica medicamentosa (em hospitais), a educação em saúde e 

saberes populares em redes sociais e comunitárias (Pastoral da Criança); já o curso de 

Ciências Sociais busca “alternativas para a promoção compartilhada de eventos culturais e 

de soluções para problemas concretos da população circundante, em parceria com lideranças 

locais”. Este curso leva obras cinematográficas, acompanhadas de debates sobre os filmes 

exibidos, aos grupos organizados da sociedade civil na região, promove debates mensais com 

o projeto Café Filosófico, além de eventos culturais em teatro, dança, música e outros. 

Há cursos que se mostram extensionistas, pois a atividade Extensão acaba por ser 

momento prioritário na formação que disponibilizam. Há outros que se mostram mais 

incipientes na Extensão, sendo que sua força é menos ressaltada no processo formativo, o que, 

mais uma vez, destaca o entendimento de formação profissional das distintas áreas do 

conhecimento. 

        Todas as ações de extensão contam com a participação dos estudantes, às vezes em 

menor número, como um professor respondeu. De acordo com o professor do curso de 

Enfermagem, “a maioria dos acadêmicos de enfermagem participam e/ou participaram de 

projetos de extensão. Essa interação proporciona ao educando a vivência e a possibilidade 

de resolução de problemas reais, com responsabilidade crescente na prestação de cuidados e 

acontece em todo processo de ensino-aprendizagem. Assim, busca-se formar enfermeiros 

capacitados para atuar na proposta do SUS com o conhecimento consolidado no tripé: 

pesquisa, ensino e extensão”.  

O curso de Ciências Sociais salientou que “durante o Festival Siriema ou os 

Simpósios, os discentes são alçados à categoria de protagonistas dos processos, estimulando 

a auto-organização, a liderança agregadora e a iniciativa.A produção agroecológica, 

quando desenvolvida em diálogo aberto com os produtores rurais, pode torná-los não apenas 

multiplicadores, mas protagonistas de sua própria concepção de respeito à natureza, agora 
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figurada em práxis, ou seja, em produção material com consciência. Logo, rejeitamos o 

direcionamento convencional de que a importância das ações de extensão seja restrita a 

avaliação de produtos concretos. Atentamos, nas avaliações dos projetos, para as dinâmicas 

sociais que as ações de extensão desencadeiam e nas novas redes que se engendram, sejam 

elas compostas entre humanos nas relações dos humanos com a natureza”. 

 Para a realização das ações de extensão são necessárias políticas elaboradas pela UFG 

ou o CAC que apoiem as atividades desenvolvidas pelos professores. Sobre esse assunto, dois 

professores demonstraram não conhecer as políticas de apoio às ações de extensão no CAC e 

um professor afirmou desconhecer os incentivos institucionais. Entretanto, a maioria conhece 

algumas poucas políticas, como: publicação ou envio via email de editais externos de fomento 

a projetos de extensão ou cultura e o programa bolsas PROBEC/PROVEC da UFG. Embora 

estas sejam algumas das políticas desenvolvidas pela UFG e CAC, outras muitas atividades e 

políticas de fomento e apoio aos projetos de extensão e cultura são desenvolvidas pela 

CEC/CAC. Todas as políticas de apoio às ações estão disponíveis no site da CEC, 

www.cec.catalao.ufg.br, entretanto, ao que nos parece, poucos professores habitualmente 

acessam o site. 

        Para um professor do curso de Ciências Sociais, “da parte da coordenação de extensão 

do Campus, apresenta-se a nós uma análise da conjuntura universitária e uma disposição 

para o encadeamento de ações que consideramos, por si mesmos, um incentivo às atividades 

de extensão, assim como a comunicação eficiente e a divulgação de editais. Quando falamos 

em "política", especialmente na questão dos eventos ligados em algum nível a ações sociais, 

estamos nos referindo a coesão entre uma análise de conjuntura da população circundante 

com as ações de extensão, num direcionamento claro relacionado a aspectos bem concretos: 

gratuidade ou não dos eventos promovidos, pertinência ou não de certas parcerias, etc. Essa 

coesão fica a cargo das iniciativas particulares dos docentes. Se por um lado isso atesta uma 

pluralidade de vozes e demandas sociais, por outro pode acabar por esvaziar a identidade do 

conjunto das ações no Campus”. 

          Todos os professores reconhecem a importância social das suas ações, bem como das 

atividades científicas, técnicas e culturais para o desenvolvimento regional e nacional. 

Segundo o professor do curso de Engenharia Civil, “os problemas sociais relacionados ao 

meio ambiente, habitações e infraestrutura das cidades podem receber contribuições para as 

suas soluções em escala regional e nacional com as ações realizadas pelo curso”. Já um dos 

professores do curso de Física relatou que “as ações de cunho social e as atividades 

científicas, técnicas e culturais, desenvolvidas por alguns professores do curso, são de 

http://www.cec.catalao.ufg.br/
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extrema importância para o desenvolvimento regional e nacional. Através dessas ações e 

atividades, alunos e sociedade são conscientizados acerca de uma formação básica de boa 

qualidade e da importância da Física, por exemplo, no dia-a-dia do ser humano e no 

desenvolvimento científico e tecnológico do País”. 

        Nota-se que as políticas de incentivo às ações de extensão nem sempre são suficientes 

para o sucesso das atividades, por isso, as Universidades Federais precisam buscar parcerias 

externas, estabelecer relações com os setores públicos, com instituições sociais, culturais e 

educativas, como ONG’s, centros de saúde, escolas, clubes, sindicatos etc. Nesse sentido, 

todos os professores tem procurado estabelecer boas relações com diversos setores da 

sociedade. Seguem alguns depoimentos dos professores entrevistados: Curso de 

administração, ciências sociais e física, respectivamente:   

 

“O curso tem aumentado sua participação junto às instituições externas, 

com parcerias para realização de eventos, estágios e comunicação”. Curso 

de Enfermagem: “As atividades de ensino-pesquisa-extensão do Curso de 

Enfermagem acontecem em locais conveniados com a UFG e apropriados 

para o desenvolvimento dos conteúdos específicos de cada disciplina, sendo: 

Unidades Básicas de Saúde, Unidade de Saúde da Família, Hospitais 

públicos ou privados, creches, clínicas, asilos, escolas e/ou locais onde os 

alunos possam adquirir competências para o aprendizado dos conteúdos e 

favorecendo uma visão crítica, ampla e global de sua atuação como 

profissional da área da saúde, possibilitando, assim o desenvolvimento 

científico da profissão com a garantia de uma educação permanente. A 

relação com os cenários de prática e atores sociais tem se estreitado ao 
longo do processo, mas ainda existem algumas resistências aos processos de 

mudança por meio de profissionais de saúde, usuários, gestores, docentes e 

discentes”.  

 

“Nossas relações com estes setores são baseadas na parceria e no apoio 

mútuo, dentro do sentido mais comunal que a palavra política possa ter. 

Sindicatos, associações de bairro, escolas, setores de militância social das 

igrejas e outras universidades são nossos parceiros, com os quais 

exercitamos a (re)composição contínua de projetos para a melhoria das 

condições locais do pensar, do expressar e do fazer. Reciprocidade e auto-

organização das redes (compostas em coletivos, no caso do Festival Siriema) 

são dois dos princípios que norteiam essas relações”.  

 

“Atividades de Estágio e Práticas de Ensino nas escolas de catalão e região, 

centros de saúde via o Curso de Enfermagem, Sindicatos (Docentes e 

Técnicos Administrativos), etc”. 

       

Muitas ações desenvolvidas pelos cursos podem ser interpretadas como sendo de 

interação com o meio social, promoção da cidadania, ações afirmativas etc. Listamos algumas 

ações citadas pelos entrevistados: 
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 Curso de Física: As ações da Experimentoteca de física, que visa a difusão e 

popularização da ciência, o programa PROLICEN, que atua em 2 escolas da região, e 

o PIBIC - ensino médio;  

 Curso de Engenharia Civil: Planejamento urbano, projeto e recuperação de habitações 

populares e educação ambiental; 

 Curso de Enfermagem: O resgate de meninas com experiência de vida nas ruas: 

acolhendo e despertando vida numa pedagogia educativa (Cenário: Pastoral da 

Criança). Educação permamente como estratégia de mudança do cuidado à saúde 

(Cenários: Unidades de Saúde da Família). Educação em Saúde e saberes populares 

em redes sociais e comunitárias (Cenário: Pastoral da Criança). Seminário de 

Integração Ensino-Serviço (Cenários: Unidades de Saúde da Família). Fórum de 

Saúde (Cenários: Redes Comunitárias do município de Catalão). Grupo de Apoio para 

Pessoas que Vivem com HIV/Aids (Cenário: CTA Catalão). Qualificação da 

Assistência de Enfermagem e o uso de indicadores como ferramenta de gestão 

(Cenário: Hospital Nasser). Estratégicas de melhoria da qualidade de assistência em 

instituições de saúde focalizando a segurança do paciente em relação à terapêutica 

medicamentosa (Cenário: Hospital São Nicolau). Liga de Saúde da Família (Cenário: 

Unidade de Saúde da Família Ipanema) Curso sobre diretrizes da Ressuscitação 

Cardiopulmonar (Cenário: Hospital São Nicolau). 

 Curso de Ciências Sociais: O Festival Siriema e as exibições e debates de filmes 

partem do princípio de que o acesso cultura e à expressão artística são direitos 

cidadãos, fazendo parte do desenvolvimento humano regional. O acesso ao teatro, à 

música e à dança são tão relevantes para a formação humana quanto o acesso à 

educação superior, do ponto de vista do engendra mento de transformações sociais 

necessárias à consolidação da democracia. Já o projeto sobre produção agro ecológica 

em cooperativas ou associações auxilia na organização dos processos produtivos, 

reduzindo os custos individuais da produção e refazendo laços sociais da população 

atingida. Assim, há o acúmulo de capital social advindo do reforço de confiança 

mútua localmente consolidada.  

 

Perguntamos aos professores sobre a adequação em quantidade e qualidade das salas 

de aula, biblioteca, laboratórios, equipamentos de informática, rede de informações, espaço 

para atividades programadas, espaço para atender a comunidade externa em relação às 

atividades de extensão e cultura, nenhum dos professores respondeu a pergunta de forma 
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positiva. De acordo com o professor de Ciências Sociais, “os laboratórios, especialmente o 

laboratório de História, conta com equipamentos defasados que não possibilitam a produção 

audiovisual”.  

 Temos em vista a constituição de um laboratório para produção audiovisual, que por 

enquanto é apenas uma quimera, por conta de atraso significativo na construção do prédio que 

o abrigaria, no CAC. Os acervos da biblioteca local crescem mais lentamente do que 

necessitamos, e os processos para a aquisição de material novo são morosos, em face dos 

novos desafios que se apresentam com muita velocidade, por conta da interdisciplinaridade 

das ações. Não há equipamentos necessários no auditório principal do CAC/UFG para a 

produção de espetáculos com qualidade de som e iluminação, atraindo um público mais 

amplo. Para o professor do Curso de Administração, “equipamentos de informática podem ser 

um gargalo quanto à quantidade e qualidade e softwares licenciados”. 

A ultima pergunta do questionário foi acerca da opinião/sugestão dos professores 

sobre a importância da avaliação, sobre o questionário respondido e demais considerações que 

desejassem fazer. Somente três professores responderam a pergunta. Listamos abaixo as 

respostas:  

 

 Curso de Engenharia Civil: “Se este for utilizado para uma avaliação da crítica da 

gestão do Campus será ótimo, caso contrário não terá validade nenhuma”.  

 

 Curso de Engenharia Civil: “O questionário deve ser avaliado com objetividade e 

seriedade para dar subsídios à melhoria da qualidade das ações de ensino, 

pesquisa e extensão”.  

 

 Curso de Física: “De acordo com o questionário respondido, a avaliação é 

importante quando possibilitam o desenvolvimento de ações para a solução e/ou 

melhoria dos problemas apontados acima, criando um ambiente adequado para o 

desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, e um ambiente 

agradável de trabalho nas relações entre docentes, técnicos administrativos e 

discentes. Pode-se perceber através deste questionário que nem tudo está tão 

maravilhosamente bem quanto gostaríamos que estivesse”. 
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4.2.2.3 Dimensão 3 – A Responsabilidade Social da Instituição 

 O CAC através de práticas de inclusão e igualdade busca promover o crescimento e 

desenvolvimento da região, incluindo alunos de baixa renda e atendendo a comunidade 

empreendedora com recursos e suporte técnico. No âmbito da assistência estudantil, tem no 

SECOM/CAC/UFG seu pilar principal, órgão esse que desenvolveu em 2011 programas de 

assistência estudantil com os recursos do PNAES, quando atendeu 628 alunos com bolsa 

alimentação, permanência e moradia, conforme o quadro 4. Na questão de atendimento ao 

jovem empreendedor, criou a incubadora Athenas, que em seu primeiro edital, contemplou 

com recursos e suporte 4 empreendimentos. 

 

 

Quadro 4: Programa de Bolsas Ano de 2011 – UFG/CAC 

PROGRAMA DE BOLSAS ANO DE 2011 – UFG/CAC 

Tipo de Bolsa 
Alunos 

Atendidos 
Valor da Bolsa (R$)  Meses Total 

Alimentação Parcial 460 100,00 (créditos de 4,00) 09 414.000,00 

Alimentação Integral 88 200,00 (créditos de 4,00) 12 211.200,00 

Permanência 80 360,00 09 259.200,00 

Moradia 80 150,00 12 144.000,00 

TOTAL ANUAL 628   1.028.400,00 

Fonte: SECOM/CAC/UFG 

 

    O Setor de Assuntos Comunitários do Campus realizou acolhimento aos alunos e 

servidores do CAC que buscaram um espaço de escuta, apoio e orientação devido a 

problemas psicológicos, dificuldades no trabalho, ou na família ou na sociedade de forma 

geral. Quando necessário foram feitos encaminhamentos destes aos profissionais competentes 

para tratamento. Para 2012 a ação teve início na recepção dos calouros, considerando a 

necessidade de intensa divulgação já no início do semestre. 

     A segunda estrutura, estratégica na responsabilidade social do CAC é a Incubadora de 

Projetos Athenas. As primeiras discussões relacionadas à criação da Incubadora aconteceram 

em junho de 2010. Desde então, a equipe envolvida no processo de criação tem recebido total 

apoio da Direção e das Coordenações de Extensão e Cultura e Pesquisa e Pós-Graduação do 

Campus e da equipe do Programa de Incubação de Empresas da UFG em Goiânia (PROINE). 
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Recebeu diversas e importantes contribuições de docentes de diversos cursos do Campus que 

se envolveram e apoiaram a iniciativa. Essas discussões e reflexões envolveram docentes de 

diversos cursos do Campus, tais como Administração, Engenharia de Produção, Química, 

Ciências Sociais e Biologia em reuniões da Comissão nomeada pelo Conselho Diretor do 

Campus e constituída para pensar a proposta de criação da Incubadora.  

A Incubadora conta atualmente com o apoio de importantes parceiros, tais como 

Prefeitura de Catalão, Rede Goiana de Inovação, FUNTEC, FINEP e WAPPA. Busca apoio de 

parceiros potenciais, tais como Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás 

(SECTEC), ACIC/CDL, SEBRAE, SENAI, entre outros. Atualmente encontra-se em processo 

avançado de estabelecimento de parceria com SEBRAE/GO. 

Em 2011 contou com aporte financeiro da Rede Goiana de Inovação (RGI) e Fundação 

de Desenvolvimento de Tecnópolis (FUNTEC). A Incubadora também conseguiu aprovação 

de recurso financeiro concorrendo em Edital Finep em parceria com outras quatro 

incubadoras do Estado de Goiás. 

 

4.2.2.4 Dimensão 4 - A Comunicação com a Sociedade 

 

Em agosto de 2011, a Comunicação Social começou a atuar com outra visão, 

incrementada com novas atribuições, antes responsável por questões de pouca complexidade 

como a reserva de auditórios e eventos realizados nestes espaços. A seguir, passa a atuar como 

Assessoria de Comunicação Social, ocupando-se em levar a comunicação da instituição de 

uma forma geral para toda a comunidade interna e externa. 

 Neste aspecto, tem início um trabalho de conscientização e divulgação sobre a nova 

forma de pensar e fazer a Comunicação, tanto para o público interno, quanto o público 

externo, com ampliação dos contatos externos do CAC, antes restrito apenas a imprensa do 

município de Catalão. 

Desta forma, as informações do CAC passaram a ser encaminhadas via correio 

eletrônico e contatos telefônicos, para todas as cidades da região da estrada de ferro, bem 

como outras cidades da região sul de Goiás, Goiânia e Triângulo Mineiro. As informações são 

encaminhadas preferencialmente aos veículos de imprensa, sem deixar de lado escolas 

estaduais da região, prefeituras, câmaras municipais e associações e sindicatos, dentro de um 

universo de cerca de 300 contatos. Estas ações são percebidas no volume de matérias e 

reportagens produzidas, sobretudo nas quatro emissoras de rádio, na televisão e nos dois 

jornais diários da cidade de Catalão. Além disso, portais regionais divulgam praticamente 



100 
 

todos os dias as notícias do CAC.  

Outro destaque importante que integra as estratégias de comunicação externa da 

Assessoria de Comunicação é a atualização e reformulação do sítio do CAC, que antes 

registrava algo em torno de 12 mil acessos por mês, e que registra na atualidade algo perto de 

20 mil acessos por mês. Houve ainda um investimento em redes sociais, algo que antes não 

existia e que passou a permitir uma melhor interação com a sociedade. A seção “fale conosco” 

e os “telefones” no sítio do CAC foram reformulados e atualizados para facilitar o acesso da 

população a Universidade.  

 O foco de todas as ações implementadas pela Assessoria de Comunicação Social é dar 

visibilidade as ações do CAC, sejam atos da administração ou ações de ensino, pesquisa e 

extensão, bem como atividades acadêmicas. A previsão é que em 2012, novas estratégias, 

como a confecção de um jornal impresso institucional, sejam implantados. 

 No tocante a Comunicação Interna, a primeira ação foi a atualização da lista de 

contatos de servidores e a inclusão nesta lista dos nomes dos alunos de graduação, sendo que 

atualmente esta lista é composta por cerca de 3 mil contatos. O sítio do CAC passou a receber 

um tratamento diferenciado, que incluiu sua atualização constante e reformulação. A partir da 

liberação da utilização das redes sociais nas dependências do CAC, foram criadas contas no 

youtube, facebook e twitter, utilizadas como um importante campo de discussões com a 

comunidade interna. Além disso, semanalmente é encaminhado aos servidores e alunos do 

CAC um boletim eletrônico e foi criada também uma versão impressa de um informativo 

institucional, o Campus em Foco, que é disponibilizado a toda a comunidade interna.  

Tais ações iniciais já começam a surtir seus primeiros efeitos, o que pode ser 

comprovado com o envio frequente de sugestões de pauta por parte dos servidores para a 

Assessoria de Comunicação e com o aumento do número de acessos mensais ao sítio do CAC. 

Por fim, foram realizadas ainda, visitas aos departamentos e setores do CAC e as salas de 

aula, no sentido de apresentar a comunidade interna a Assessoria de Comunicação, seus 

produtos, atribuições, equipe e estrutura, com o objetivo de promover uma maior interação 

entre os segmentos que compõem o público interno do CAC.  

Observa-se, portanto, que neste período as ações de contato com o público interno tem 

se pautado na tentativa de informar alunos e servidores das ações desenvolvidas no CAC, 

sobretudo por meios eletrônicos e a expectativa é que sejam utilizadas novas estratégias, tais 

como investimentos em comunicação visual, sinalização interna, padronização de murais, 

dentre outros. 

 A Assessoria de Comunicação Social do CAC tem utilizado tanto para comunicação 
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interna quanto externa, preferencialmente correio eletrônico, redes sociais e páginas da 

internet. Outro canal utilizado são as emissoras de televisão, rádio e portais regionais, que 

replicam matérias ou realizam reportagens com base nas sugestões de pauta encaminhadas, 

sendo observada ao menos uma matéria semanal sobre o CAC vinculada na emissora de 

televisão da cidade, cerca de três matérias veiculadas em portais de internet regional, ao 

menos uma matéria por dia nos jornais impressos de circulação diária e algo em torno de duas 

entrevistas nas principais emissoras de rádio de Catalão.  

Especificamente no tocante a Comunicação Interna, os canais preferências utilizados 

por ordem de importância, pela Assessoria de Comunicação e também por diversos setores e 

departamentos do CAC, sobretudo para servidores da instituição, tem sido o correio 

eletrônico, reuniões, telefone, comunicação face a face, editais e informativo impresso.  

Conforme avaliado por meio de um questionário aplicado na oficina Informação e 

Comunicação, realizada durante a Semana de Planejamento Acadêmico Institucional do CAC, 

que avaliou as informações repassadas por setores e departamentos do CAC, os recursos mais 

utilizados para comunicação entre departamentos e entre departamentos e CAC, foram correio 

eletrônico, reuniões e comunicação face a face.  

Na comunicação por e-mail do Campus, quando perguntado acerca da clareza da 

redação utilizada nos e-mails enviados no CAC, a grande maioria assinalou o item como bom. 

Já no que se refere às reuniões, boa parte dos pesquisados, afirmaram que a clareza dos itens 

abordados oscila de regular a bom. 

 As práticas desenvolvidas recentemente irão propiciar aumento da abrangência de 

atuação do UFG CAC, beneficiando com comunicação eficiente a comunidade regional. A 

universidade dessa forma se posiciona de forma acessível, promovendo a inclusão tão 

necessária para o desenvolvimento regional. 

A análise dos dados coletados no Questionário de Avaliação da Gestão Institucional  

sobre Aspectos da Comunicação no Campus, que está diretamente relacionada com o sistema 

de informação e comunicação do CAC, foram direcionadas três perguntas, no intuito de 

avaliar: 1) os mecanismos para coleta, sistematização e divulgação de informações; 2) os 

mecanismos de garantia e precisão na divulgação da informação e sua periodicidade; bem 

como 3) a utilização de serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação, como 

mecanismos que visam garantir que a informação favoreça a articulação entre as diferentes 

áreas da instituição e colaborem para a tomada de decisão. 

O gráfico 1 representa a avaliação dos mecanismos de garantia e precisão na 

divulgação da informação e sua periodicidade.  
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Gráfico 1: Avaliação dos mecanismos definidos para a coleta, sistematização e divulgação 

das informações. 

 

Em se considerando o resultado apresentado, depreende-se que para a grande maioria 

da comunidade universitária, os mecanismos de coleta, sistematização e divulgação de dados 

utilizados pela instituição atendem suas funções. Porém, há que se avaliar que uma parcela 

significativa de respondentes (14%) entende que tais mecanismos mostram-se insuficientes. 

Sendo assim, é importante ponderar esses dados, visto que 14% dos indivíduos que 

responderam aos questionários manifestaram não saber responder. Portanto, os índices 

indicam que esses serviços são razoáveis, mas carecem de melhorias para que se consiga 

aumentar o nível de satisfação apresentado.   

 O gráfico 2, do seu modo, apresenta dados referentes aos mecanismos de garantia de 

precisão na divulgação da informação periodicidade.  
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Gráfico 2: Avaliação dos mecanismos de garantia e precisão na divulgação da informação e 

sua periodicidade. 

 

 Nesse quesito, ficou constatado que há uma pequena parcela da comunidade do CAC 

(9%) que percebe esse serviço com sendo de muito boa qualidade. Fica evidente que a 
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precisão e qualidade das informações divulgadas por meio de jornal, mural, intranet ou portal 

da instituição atende aos seus objetivos. Esse é, portanto, um aspecto positivo na comunicação 

e informação da instituição. Não se pode, contudo, deixar de considerar que 13% dos 

entrevistados não estão satisfeitos com os mecanismos utilizados pela instituição, o que 

demonstra a necessidade de se pensar em estratégias para potencializar a divulgação das 

informações, com qualidade e em tempo adequado, de modo que o maior número de 

informações seja difundido sem morosidade.  

 O gráfico 3, por fim, apresenta a representação da avaliação da utilização dos serviços 

de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC), como mecanismo para garantir que a 

informação favoreça a articulação entre as distintas áreas da instituição e colaborem com a 

tomada de decisões. 
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Gráfico 3: Avaliação da utilização de serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação, 

como mecanismos para garantir que a informação favoreça a articulação entre as distintas 

áreas da instituição e colaborem com a tomada de decisões.  

 

Mostra-se evidente, pelos dados expostos, que a utilização de TIC é insuficiente para 

promover a articulação entre as diferentes áreas da instituição, bem como para cooperar com a 

tomada de decisões. O percentual de entrevistados que consideram a utilização das TIC na 

instituição com boa ou muito boa é de apenas 36%, o que é um número baixo, tendo em vista 

que 27% avaliam a utilização desse recurso como insuficiente e outros 27% como regular. 

Além do percentual alto de pessoas que apontam a utilização das TIC insatisfatória houve 

uma reclamação por escrito criticando este quesito. Portanto, dos fatores avaliados na 

pesquisa da TIC, esse é o que mais necessita passar por um processo de melhoramento.  
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4.2.2.5 Dimensão 05 – As políticas de pessoal, de carreira do corpo docente e corpo técnico-

administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de 

trabalho 

 

As políticas de pessoal, de carreira do corpo servidor (docente e técnico-

administrativo), seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de 

trabalho constituem o eixo temático da quinta dimensão do SINAES. Em relação ao clima 

institucional na Universidade Federal de Goiás – CAC, não há um mecanismo tradicional de 

avaliação do mesmo, pois até o momento, apenas em dois momentos o Campus passou por 

um sistema de autoavaliação institucional; no entanto, o que nota-se nos membros que 

compõem o corpo servidor do CAC são ações no que tange a diálogos com dirigentes dos 

cursos e órgãos, visando sempre manter um clima bom e propício ao desenvolvimento das 

atividades pertinentes a cada servidor. No que se refere às relações interpessoais, em nossa 

IES, como em qualquer outra, sempre há casos de conflitos e isso é compreendido como algo 

inerente a toda organização. Porém, busca-se conduzir tais eventos de forma que os conflitos 

possam ser solucionados, respeitando a opinião do servidor, porém sem perder de vista a 

organização da instituição. Além disso, visando fortalecer as relações interpessoais, ações 

como reuniões com o conselho diretor, eventos como a Semana de Planejamento Acadêmico 

Institucional e almoços de confraternização na ocasião de eventos, tendem a torná-las cada 

vez mais pacíficas e aceitáveis. 

No âmbito do grau de satisfação pessoal e profissional dos serviços prestados na UFG 

(englobando os campus de interior), o corpo discente tem a oportunidade de avaliar seus 

professores todo semestre, com um questionário disponível no Portal do Aluno, o qual 

constitui um mecanismo para expressarem sua opinião a respeito da habilidade didática dos 

docentes nas disciplinas ministradas. Em outros setores, no entanto, como os docentes e os 

técnicos administrativos, ainda não há um instrumento claro para medir essa dimensão.  

Na questão avaliativa desta dimensão que versa sobre a forma como o CAC estimula a 

melhoria da qualidade de vida dos servidores, bem como, quais são os programas dos quais o 

mesmo participa, observa-se que algumas ações estão sendo efetivadas, com a formação de 

três servidores que estão incumbidos de serem multiplicadores de qualidade de vida no 

trabalho neste Campus. Ademais, atividades como oficinas, seminários e criação de grupo de 

estudo estão sendo previstas para tal. Essas ações envolvem docentes de vários cursos 

(administração, educação física, enfermagem), discentes e técnico-administrativos. Além 

disso, foi realizada uma parceria com o curso de Educação Física para desenvolvimento de 
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projetos com bolsista permanência nas atividades de ginástica laboral para servidores 

terceirizados e ginástica aquática para todos os servidores do CAC. 

No entanto, em relação à opinião do corpo docente, discente e técnico-administrativo 

do CAC sobre programas de melhoria da qualidade de vida, segundo resultados obtidos dos 

questionários da autoavaliação de 2012, nota-se um percentual elevado de insatisfação dos 

mesmos, como apresentado nos gráficos 4 e 5, sendo necessária então uma reavaliação dos 

mecanismos adotados até o momento.  

34%

44%

17%

4% 1%

1 - Não sei responder

2 - Insuficiente

3 - Regular

4 - Bom

5 - Muito bom

 

Gráfico 4: Avaliação de programas de assistência à saúde voltada para o corpo social, com 

funcionamento efetivo e contínuo. 
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Gráfico 5: Avaliação dos programas de qualidade de vida. 

 

Quanto ao incentivo à qualificação e capacitação profissional, são adotadas medidas 

como apoio aos servidores para participação em congressos quando da apresentação de 

trabalho. Segundo a autoavaliação de 2012, foi possível constatar que 29% dos servidores 

consideram os programas de incentivo à participação de docentes/discentes em eventos, 

ligados à sua área de trabalho/estudo de nível bom e 8% de nível muito bom, conforme 

mostra o gráfico 6; no entanto 54% consideram tais programas como insuficiente/regular, 

evidenciando a importância da ampliação do orçamento para este auxílio, visando maior 

incentivo à qualificação dos servidores. 
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Gráfico 6: Avaliação dos programas de incentivo à participação de docentes e discentes em 

eventos, ligados à sua área de trabalho/estudo. 

 

Internamente, nos cursos de especialização Lato sensu, há um percentual de vagas 

(bolsas) destinadas aos servidores interessados, sendo que o diferencial deste Campus opera 

no sentido que inclusive os servidores vinculados às firmas terceirizadas a serviço do Campus 

possuem direito de submeter pedidos e concorrer a tais bolsas na cota percentual. Pode-se 

citar também o Programa de Capacitação Continuada, que tem por finalidade desenvolver um 

conjunto de ações formativas junto aos estagiários vinculados aos diferentes setores do CAC e 

a segmentos específicos da comunidade local, interessados em aperfeiçoar sua formação no 

campo da gestão acadêmica, processos e serviços administrativos, atribuições e funções 

direcionadas para gestão de pessoas e de organizações. Desta forma, por meio de encontros 

semanais, os participantes têm a oportunidade de conhecerem procedimentos e rotinas, 

habilidades técnicas, escrita, informática e de relacionamento interpessoal. 

As atividades supracitadas refletem nos resultados da autoavaliação de 2012, em que o 

gráfico 7 apresenta uma opinião positiva do corpo docente, discente e técnico administrativo 

em relação aos programas de capacitação de pessoal. No entanto, observa-se que 45% 

consideram tais programas insuficiente/regular, caracterizando, portanto que há necessidade 

de empenho maior do CAC nesta questão. 



108 
 

19%

19%

26%

30%

6%

1 - Não sei responder

2 - Insuficiente

3 - Regular

4 - Bom

5 - Muito bom

 

Gráfico 7: Avaliação dos programas de capacitação de pessoal docente e técnico 

administrativo. 

   

O CAC/UFG nos últimos cinco anos tem passado por processo de crescimento, como 

parte do Programa de Expansão das Universidades e o REUNI promovidos pelo Governo 

Federal, e diante desta realidade houve um aumento no número de cursos oferecidos e 

consequentemente de alunos e pessoas a serem atendidas, criando-se a necessidade de um 

maior número de servidores docentes e técnicos administrativos. No que diz respeito ao corpo 

docente, as metas traçadas pelo MEC estão sendo cumpridas em relação à rateio professores e 

alunos na maioria dos cursos. No entanto, ressalta-se que ainda existem cursos com um corpo 

docente bem inferior à necessidade real e para solucionar emergencialmente tais casos, ações 

como contratação de professores substitutivos e outras voltadas ao preenchimento dessas 

lacunas estão sendo desenvolvidas pelas autoridades do Campus. Em relação ao corpo 

técnico-administrativo, cálculos apresentados pelo corpo diretor apontam escassez para 

responder à demanda crescente do Campus. No entanto, entende-se que a contratação desses 

servidores depende de vários fatores e como medida provisória tem-se contratado e 

capacitado estagiários e terceirizados. 

 

4.2.2.6 Dimensão 06 – Organização e Gestão da Instituição  
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O Regimento Geral do CAC, além de conter as atribuições do Conselho Diretor, 

assegura a participação de todos os segmentos da comunidade universitária de forma 

democrática e representativa, contando com a participação ativa de docentes, técnicos 

administrativos e representantes dos estudantes. As grandes decisões são pautadas no âmbito 

coletivo, existem várias Comissões vigentes abordando os mais diversos temas, de forma a 

descentralizar as tomadas de decisão no que se refere à gestão do Campus. 

Neste contexto, ressalta-se que o entendimento da gestão como um processo de 

planejar, executar, avaliar e propor ações corretivas e preventivas para a melhoria da 

Instituição é fundamental para a sua consolidação. A configuração do poder (ascendente) da 

relação sede – Campus do interior na universidade traz, em certas ocasiões, dificuldades para 

realização das atividades previamente estabelecidas e, sendo assim, os objetivos da instituição 

ficam comprometidos diante dos conflitos de interesse dos segmentos que a compõem. O 

processo que vem acontecendo recentemente de início da descentralização de recursos que 

promove o debate na comunidade acadêmica do Campus e também com todas as Pró-reitoras 

sinaliza a consolidação de uma importante inovação no formato de organização e gestão 

vigente na Universidade. 

  Pode-se afirmar que no Campus ainda são incipientes as práticas uso da gestão 

estratégica.  Ainda não se tem uma prática de antecipar-se aos problemas. A instalação de uma 

cultura de administração pública voltada para resultados está se dando de forma lenta, muito 

mais pautada pela reação das variáveis advindas do ambiente, seja em oportunidades ou 

ameaças. Convém destacar que uma primeira iniciativa visando adotar inovações na gestão foi 

a elaboração do Plano de Gestão 2011/2014 da Direção Geral do CAC, pautado pela lógica do 

Planejamento Estratégico. 

Ressalva-se que tais situações advêm de um modelo de gestão burocrática do século 

XIX, ainda presente na administração pública, que muitas vezes torna o gestor refém de ações 

externas dos governantes ou submetido a um preceito legal muito forte, que impede agilidade 

e efetividade dos processos; além da insuficiência de recursos humanos capacitados e 

qualificados para atender a contento o fluxo crescente de demandas. Estudos realizados 

apontam um déficit imediato no Campus de cento e quatro (104) servidores técnico-

administrativos, esse indicador demonstra o estrangulamento vivido no dia a dia da 

instituição. 

Os processos na Universidade e no Campus são constituídos pela combinação de 

potencialidades humanas, intelectuais, instalações, equipamentos e sistemas informatizados 

que produzem um resultado. Entretanto, o modelo de gestão está orientado para os processos 
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e colabora para uma ênfase em processos em detrimento a resultados e também a estrutura 

organizacional que ainda é centralizadora nas Pró-Reitorias e falta uma articulação efetiva de 

gestão entre os órgãos administrativos da sede com suas representações nos campus. 

O Campus dispõe de alguns modelos de arquivos e registros, contudo não há uma 

padronização entre os diversos setores e cursos. Também o funcionamento carece de 

adequação às novas tecnologias, melhoria na habilitação da operação, disponibilização de 

espaços físicos necessários e adequados à guarda de material. Possui também toda uma 

estrutura hierárquica e funcional descrita no seu Regimento, que já não condiz em muitos 

tópicos à realidade institucional, mas que permanecem regulando todas as atividades 

desenvolvidas pelos seus setores.  

Existe também uma estrutura hierárquica, mas que não está expressa em um 

organograma institucional, devido a incompatibilidade entre o normativo e situação no 

determinado momento da vida acadêmica no Campus, que é normatizado como unidade 

acadêmica. Acredita-se que com a implementação das mudanças estatutárias e o devido 

reconhecimento do Campus enquanto tal, a estrutura organizacional será revista e adequada às 

necessidades existentes. 

Na análise dos dados coletados no Questionário de Avaliação da Gestão Institucional 

sobre Aspectos da Organização e Gestão no Campus, buscou-se verificar aspectos referentes à 

gestão da instituição, bem com ao registro e arquivo acadêmico da unidade acadêmica. 

O gráfico 8 apresenta resultados relacionados à coerência da gestão com a gestão 

organizacional proposta nos documentos oficiais da instituição de ensino, tais como estatuto, 

regimento, organograma, regulamentos internos, normas acadêmicas, entre outros. 

32%

7%

26%

32%

3%
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Regular

Bom

Muito bom

 

Gráfico 8: Coerência da gestão com a estrutura organizacional proposta nos documentos 

oficiais da IES. 

 

No CAC, 35% da comunidade universitária consideram que a coerência é boa ou 
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muito boa, e 33% acreditam que a gestão se articula com os documentos oficiais de forma 

regular ou insatisfatória. No mais, verifica-se que um percentual significativo de pessoas 

(31%) não soube responder sobre a coerência da gestão com a estrutura proposta oficialmente. 

Esses dados indicam que a comunidade universitária pouco entende e/ou participa da gestão 

institucional, e por isso sente-se despreparada para responder sobre questões referentes a esse 

aspecto. Os dados indicam que o resultado da avaliação é mediano, o que aponta para a 

imprescindível melhoria na articulação entre o que é orientado pelos documentos oficiais da 

instituição e a gestão da mesma. Além dos dados constatou-se uma sugestão para que haja 

maior interação entre os discentes e a gestão da organização, por meio de maior número de 

informações sobre os atos da gestão. 

 O gráfico 9 é representativo do resultado da avaliação da compatibilidade entre a 

capacidade do sistema de registro acadêmico e o porte da instituição, para que os registros 

possam ser efetuados de forma confiável. 

28%

11%
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30%

8%

Não sei responder

Insuficiente

Regular

Bom

Muito bom

 

Gráfico 9: Compatibilidade entre a capacidade do sistema de registro acadêmico e o porte da 

instituição. 

 

Constata-se, por meio do resultado apresentado, que a capacidade do sistema de 

registro acadêmico é considerada regular pela comunidade acadêmica, tendo em vista que 

38% apontaram tal capacidade com sendo boa ou muito boa e 34% a indicaram como sendo 

regular ou insuficiente. O índice dos que não souberam responder também foi expressivo, 

num índice de 28%. A situação se repete em relação à acessibilidade ao sistema de registro, 

visto que 44% dos entrevistados avaliaram a acessibilidade como boa ou muito boa, 37% 

como regular ou insuficiente, e 19% optaram por não avaliar, o que pode ser visualizado no 

gráfico 10. 
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Gráfico 10: Acessibilidade do sistema de registro acadêmico para registro de alunos nos 

processos de matrícula, recuperação de informações e tramitação de requerimentos e 

documentos estudantis. 

 

Em se tratando da segurança do sistema de registro acadêmico, a situação é um pouco 

alterada, pois apenas 25% consideram o sistema como regular ou insuficiente em termos de 

segurança, e o percentual de aprovação com qualidade boa ou muito boa é de 46%, o que 

pode ser confirmado no gráfico 11. O que se mantém em número considerável, em todos os 

aspectos referentes aos sistemas de registro acadêmico, é o alto nível dos que não sabem 

responder por esse aspecto, que, em relação à segurança, atingiu um índice de 29%. 
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Gráfico 11: Condições de segurança do sistema de registro acadêmico para o lançamento e 

alteração dos dados acadêmicos. 

 

Por fim, o gráfico 12 apresenta dados referentes à avaliação dos procedimentos 

estabelecidos na instituição para arquivo e recuperação de normas acadêmicas.  
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Gráfico 12: Procedimentos estabelecidos no Campus para arquivar e recuperar normas 

acadêmicas, atas dos órgãos colegiados, portarias ministeriais relativas a atos normativos da 

instituição e pareceres de comissões externas.  

 

Nesse aspecto, fica evidente que uma parcela importante da comunidade acadêmica 

não é conhecedora dos procedimentos que envolvem o arquivo e recuperação de dados e 

documentos no seio da instituição, visto que 47% não conseguiram responder a essa questão. 

No mais, considerando demais que avaliaram esse aspecto, pode-se considerar que os 

procedimentos são considerados medianos, pois 31% os avaliaram com sendo regulares e 

insuficientes e 22% os avaliaram como bons ou muito bons.  

 

4.2.2.7 Dimensão 7 – Infraestrutura Física do Campus 

A inadequação da infraestrutura às necessidades operacionais tem sido uma queixa 

recorrente na UFG ao longo dos anos, não sendo o CAC exceção. Para o Campus Catalão, o 

espaço físico (salas de aula, de reunião, de estudo, salas para grupos de pesquisa, gabinetes, 

auditórios, teatro, espaço para atividades programadas, local adequado para guardar reagentes 

etc.) é reconhecido como insuficiente e o mesmo se aplica a itens como laboratórios, 

biblioteca, equipamentos e laboratórios de informática. Para corroborar as informações desta 

dimensão foi utilizado um questionário online respondido por 121 (cento e vinte e uma 

pessoas) dentre docentes, discentes e técnicos administrativos. 

Sobre as salas de aula do CAC, a principal queixa observada é sobre as condições de 

temperatura e ventilação das mesmas, que não contam com sistema de ventilação ou de ar 

condicionado. Como ponto positivo destaca-se a limpeza das salas de aula. O gráfico 13 

apresenta os resultados no tocante às salas de aulas do CAC. 
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Gráfico 13: Resultados da consulta à comunidade do CAC no tocante às salas de aula. 

 

O CAC conta atualmente com dois auditórios e a maioria da comunidade do Campus 

entende que a quantidade de auditórios disponíveis é regular ou boa, o que pode ser 

comprovado quando se analisa a disponibilidade dos mesmos para uso. Os auditórios estão 

sendo usados intensamente para atividades acadêmicas, de extensão e da comunidade 

catalana. Para os demais quesitos analisados (dimensões, iluminação, condições de 

temperatura e ventilação, acústica, conservação, mobiliário, equipamentos e limpeza dos 

auditórios) a comunidade acredita que os mesmos são bons ou muito bons. O gráfico 14 

apresenta os resultados no tocante aos auditórios do CAC.  
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Gráfico 14: Resultados da consulta à comunidade do CAC no tocante aos auditórios. 

 

Confirmando o esperado, a grande maioria da comunidade do CAC acredita que a 

quantidade de laboratórios disponíveis no Campus é insuficiente e que para os laboratórios 

existentes suas dimensões são insatisfatórias. Neste tópico fica evidente que o espaço físico 

do é um fator geral de descontentamento, contudo os laboratórios existentes carecem de 

equipamentos e mobiliário. Como ponto forte sobre os laboratórios destaca-se a limpeza dos 

mesmos. O gráfico 15 apresenta os resultados no tocante aos laboratórios do CAC. 
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Gráfico 15: Resultados da consulta à comunidade do CAC no tocante aos laboratórios. 

 

No que tange a biblioteca, esta conta atualmente com um acervo de 38.461, uma sala 

didática de informática com vinte e três computadores, trinta e cinco cabines individuais de 

estudo, três salas de estudo em grupos e dois grandes espaços para estudos em grupos com um 

total de trinta e oito mesas. A biblioteca do Campus possui duzentos e setenta e cinco assentos 

disponíveis. Tal infraestrutura permitiu em 2011 53.512 empréstimos domiciliares e 102 

empréstimos entre bibliotecas. Conclui-se que a biblioteca tem atendido as expectativas da 

comunidade, como pode ser percebido na resposta colhida do Questionário de Autoavaliação 

2012: 

“A biblioteca oferece infraestrutura para os serviços, com recursos técnicos e 

tecnológicos disponíveis, para os usuários, com segurança dos bens e das pessoas 

com conforto e com racionalidade de distribuição dos espaços segundo seu uso – 

salas para estudos em grupos e espaços com cabines de estudos individuais”. 

 

Contudo as bibliografias básicas dos cursos recém-criados tramitam entre as críticas à 

mesma: 

“Uma das maiores carências da biblioteca são as bibliografias básicas dos cursos 

recém-criados, embora a maioria das bibliografias obrigatória e/ou recomendada à 

biblioteca atende aos programas das disciplinas dos cursos, em quantidade suficiente, 
na proporção de um exemplar para até dez alunos para cada turma e está 

informatizado, atualizado e tombado, junto ao patrimônio da UFG.”.  

 

No que tange à ventilação, iluminação e limpeza da biblioteca a crítica se restringe ao 

sistema de iluminação e à umidade da mesma, como pode ser exemplificado pela resposta 
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abaixo: 

“O edifício é apropriado para o funcionamento da biblioteca, o sistema de 

iluminação é boa, embora não tenha um controle dos padrões técnicos de iluminação 

e de umidade.” 

 

O gráfico 16 apresenta os resultados da pesquisa sobre a biblioteca, confirmando o 

supracitado. 

 

 

Gráfico 16: Resultados da consulta à comunidade do CAC no tocante à biblioteca. 

 

A acessibilidade aos portadores de necessidades especiais foi outro ponto considerado 

na autoavaliação do CAC. Evidencia-se aqui a inadequação da infraestrutura do Campus no 

que tange às rampas, elevadores disponibilizados, instalações sanitárias especiais e vagas de  

estacionamento. A maioria da comunidade considerou todos os quesitos analisados como 

insuficientes, conforme pode ser visto no gráfico 17. 
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Gráfico 17: Resultados da consulta à comunidade do CAC no tocante à acessibilidade à 

portadores de necessidades especiais. 

 

Sobre os sanitários de uso público do Campus, a principal queixa é sobre o provimento 

de materiais de higiene pessoal, considerado pela maioria da comunidade como sendo 

insuficiente. Destaca-se que a maioria da comunidade pensa que a limpeza dos sanitários é 

boa ou muito boa, sendo este ponto, junto à iluminação dos sanitários os pontos fortes dos 

mesmos, como pode ser visto no gráfico 18. Não foram inseridas questões sobre sanitários de 

uso privativo, pois o Campus não conta com este tipo de infraestrutura. 
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Gráfico 18: Resultados da consulta à comunidade do CAC no tocante aos sanitários de uso 

público. 

 

Os espaços de convivência e as áreas de lazer foram o último ponto da infraestrutura 

do Campus a ser avaliado pela comunidade e, como pode ser visto no gráfico 19, o Campus 

não conta com áreas de convivência e/ou de laser suficientes. 
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Gráfico 19: Resultados da consulta à comunidade do CAC no tocante aos espaços de 

convivência e áreas de lazer. 

 

4.2.2.8 Dimensão 08 – Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos, 

resultados e eficácia da autoavaliação institucional 

 

A cultura organizacional no Campus de implementação de práticas sistematizadas de 

planejamento e avaliação institucional articuladas é recente e tem se fortalecido com a 

indicação de representantes do Campus para comporem a Comissão de Avaliação Institucional 

da Universidade. Enquanto experiência concreta de realização da autoavaliação do Campus 

esta é a primeira vez que se organiza um processo ampliado de participação e de coleta de 

dados que envolveu as três categorias (docentes, técnicos e alunos) e que permitiu a geração 

de juízos críticos plurais sobre o Campus. 

  Dentre os participantes identificou-se neste processo como dificuldade principal a 

incipiência de cultura institucional de avaliação. Essa realidade gerou as mais diversas reações 

por parte dos diferentes sujeitos: há os que reconhecem a importância da atividade de 

avaliação como uma prática que valoriza as ações desenvolvidas e busca a indicação de 

melhorias do que tem se feito e também aqueles que não souberam inferir as repercussões do 

processo de avaliação conforme preconizado nas normativas do Sistema Nacional de 

Avaliação do Ensino Superior (SINAES). Os trechos registrados abaixo transcritos dos 

registros dos questionários de avaliação aplicados expressam algumas visões sobre a 
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importância da avaliação institucional: 

“Acredito que a importância da avaliação comece realmente com as 

mudanças necessárias que deverão ser feitas para uma melhor qualidade no 

processo ensino-aprendizagem.” (aluno) 

 

“Esta avaliação é importante para que a administração do Campus tome 
consciência das falhas para que possa corrigi-las e também dos acertos.” 

(aluno) 

 

“É muito bom essa avaliação, pois podemos dizer o que achamos, e o 

campos Catalão precisa de muita coisa ainda para ser uma das melhores 

universidades.” (aluno) 

 

“A avaliação é importante, contudo só tem efeito se após a coleta de dados 

os mesmos forem tratados e os problemas resolvidos.” (Técnico-

Administrativo)  

 

“Valorizo a coleta de dados, para juntos, buscar soluções e eficiência com 

sustentabilidade e usos sem desperdícios.” (Docente) 

 

“Seria necessário maiores informações e sensibilização à respeito da 

importância, necessidade da avaliação e de que forma as informações 
recebidas se reverterão em ações de melhoria para a instituição.” (Docente) 

 

“A avaliação é extremamente importante, sendo necessário discutir os 

resultados com toda a comunidade acadêmica. O questionário deveria trazer 

mais explicações sobre algumas perguntas, pois algumas estão pouco 

claras.” (Docente) 

 

“Relevante e esperamos que resulte em ações efetivas no sentido de superar 

as carências.” (Docente) 

 

O Comitê Interno de Avaliação irá realizar atividades para divulgação do relatório de 

autoavaliação do Campus, tais quais: oficinas, palestras, socialização dos dados etc e a 

Direção Geral do CAC está comprometida em incorporar os resultados da auto-avaliação 

2011/2012 no desenvolvimento ou reordenação das ações acadêmico-administrativas voltadas 

para o desenvolvimento institucional, inclusive revendo as ações estratégicas registradas no 

Plano de Gestão 2011/2014. 

Em síntese é fundamental que haja a incorporação das atividades de avaliação à rotina 

acadêmica das instituições de ensino superior e que esta seja assumida como indispensável 

instrumento de planejamento e de gestão. Porém, para que isso se torne realidade, precisa -se 

mais que um grupo de pessoas capacitadas, dedicadas, bem intencionadas e obstinadas. No 

âmbito das instituições, urge que os dirigentes, gestores acadêmicos e administrativos 

despertem-se para a relevância da avaliação e adotem-na como prática cotidiana e utilizem-na 

como suporte aos seus processos decisórios. 
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4.2.2.9 Dimensão 09 – Políticas de atendimento a estudantes e egressos 

 

A UFG adota a política de prestar assistência ao corpo discente, como observa-se no 

Estatuto e Regimento Geral da UFG (2004), no título IV, do capítulo II, art. 69: 

 

“A Universidade prestará assistência ao corpo discente, sem prejuízo de suas 

responsabilidades com os demais membros da comunidade universitária, 

fomentando, entre outras iniciativas: 

I – programas de alimentação, alojamento e saúde; 
II – promoções de natureza artística, cultural, esportiva e recreativa; 

III – programas de bolsas de trabalho, de extensão, de iniciação científica e 

de monitoria de graduação e de pós-graduação; 

IV – orientação psicopedagógica e profissional”. 

 

Assim, a política de assistência ao estudante, cuja execução está sob responsabilidade 

da Pró-Reitoria de Assuntos da Comunidade Universitária (PROCOM), sendo que no CAC 

está sob os cuidados do Setor de Assuntos da Comunidade Universitária (SECOM), 

desenvolve um papel fundamental na garantia de acesso às oportunidades de desenvolvimento 

acadêmico, constituindo-se em instrumento de democratização da UFG. 

Atualmente, tem-se no CAC o desenvolvimento de quatro ações de política de 

assistência, a saber: 

 Bolsa Alimentação - Após estar matriculado, o estudante de graduação 

poderá solicitar essa bolsa, cuja finalidade é proporcionar auxílio 

financeiro para custear a sua alimentação. O edital para realização das 

inscrições é divulgado via SECOM e no site da PROCOM. 

 

 Bolsa Permanência - Tem por objetivo atender de forma eletiva à 

parcela dos estudantes que, em razão de suas condições 

socioeconômicas, possuem dificuldades de custear e garantir sua 

permanência no curso. A bolsa permanência contribui para a 

manutenção do estudante na universidade e para a sua formação 

acadêmica. 

 

 Moradia Estudantil - Tem por objetivo garantir a permanência do 

estudante de baixa renda na universidade. São requisitos básicos para a 

solicitação de vaga: ser estudante de baixa renda; estar regularmente 

matriculado nos cursos de graduação da UFG; ser procedente de 
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cidades do interior de Goiás, ou de outros Estados, ou do exterior. A 

inscrição e a seleção são realizadas no início de cada período letivo. 

 

 Bolsa de Estudos do Centro de Línguas – esta bolsa tem por finalidade 

permitir ao aluno de baixa renda desenvolver a competência 

comunicativa dos aprendentes, tornando-os hábeis a se comunicarem 

em língua estrangeira conforme suas necessidades. 

 

A participação dos estudantes do CAC em atividades de ensino tem se caracterizado 

pela existência de programas de estágio. No caso de tutoria do Programa Educação Tutorial 

(PET) ainda não foi implementado em nenhum curso, contudo em alguns cursos, professores 

tem se mobilizado/engajado para desenvolver ações de tutoria com alunos de seus cursos. 

Quanto às empresas juniores, a Direção tem interesse e disposição em articular essa questão, 

visto que está documentada no regimento do Campus. E existe em andamento a aprovação de 

uma empresa júnior vinculada ao Curso de Matemática Industrial. 

Um destaque da política de participação dos estudantes em atividade de ensino é o 

sistema de monitoria, em que o Campus destina parte do seu recurso financeiro para o 

pagamento de bolsas. Com relação ao intercâmbio, no Campus há uma política de apoio aos 

estudantes para que possam realizar viagens para algumas instituições de outros países, tais 

como, Canadá e Portugal. O Campus também participa ativamente do Programa de 

Mobilidade (PME) da UFG, além de oferecer um auxílio para aquele aluno que deseja 

participar de congressos, desde que o mesmo apresente trabalho científico. 

No CAC conta-se, de momento, apenas com estudos descritivos sobre o fenômeno da 

evasão e abandono dos alunos. Estudos reflexivos até o momento ainda não foram 

desenvolvidos. Quando se trata de analisar as estatísticas relacionadas á evasão e abandono, 

bem como tempo médio de conclusão por parte dos alunos, percebe-se que não há uma prática 

sistematizada, que represente uma rotina de atividade, impedindo a melhora da prática do 

ensino e aprendizagem. A coordenação de curso realiza tarefa não formalizada que 

acompanha caso a caso. 

A formação profissional e complementar do aluno é incentivada no sentido do repasse 

de informações de oportunidades, incentivo esse que chega ao discente por e-mail, pela visita 

ao site do curso, e ainda pela informalidade do convívio no Campus. Os resultados dessas 

divulgações surgem da contratação de estagiários para trabalho em empresas da região, para 

mobilidade discente e intercâmbios, ressaltando que tais ações geralmente são frutos da 
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própria ação da UFG feita com amplitude para todos os cursos. 

Hoje, a atenção disponibilizada aos egressos no atual estágio é demasiadamente 

reduzida e pouco articulada. Há atividades como a realização de encontro de egressos, 

realizadas pelo curso de Pedagogia, por exemplo, mas que por falta de recursos foi 

inviabilizado. São poucas as ações geradas/desenvolvidas, porém têm surgido indicações em 

algumas áreas para ações/cursos/especializações, tais como programa de pós-graduações Lato 

e Stricto sensu.  

Quanto aos mecanismos de apoio acadêmico e orientação para estudantes que 

apresentam dificuldades acadêmicas e pessoais, ainda não existe no Campus um programa 

institucionalizado para tal. Possivelmente, a razão principal para isso resida no fato de não 

haver, ainda, uma unidade especializada e voltada para atuar neste foco especificamente. 

Porém, há algumas práticas descentralizadas por departamentos, que é o caso da iniciativa do 

curso de psicologia e do SECOM. Alguns outros cursos tentar manter ações isoladas para 

atender aos alunos com dificuldades acadêmicas oferecendo, por exemplo, cursos de 

nivelamento.  

Existem iniciativas de professores de muitos cursos do CAC têm utilizado as horas de 

atendimento de suas disciplinas para um reforço pedagógico aos alunos. Entretanto, vale 

ressaltar que a questão psicológica ainda está descoberta e que não há um programa 

institucionalizado que aborde toda a complexidade das questões apresentadas pelos alunos 

referentes as questões de fragilidades acadêmicas e pessoais. 

Existe o incentivo aos alunos para participarem em Projetos com os Docentes, tais 

quais os vinculado aos editais de programas de fomento de bolsa de Iniciação Cientifica, tais 

como PIBIC, PIBIC-AF, PIVIC, PIBIT entre outros, lançados pela UFG, CAPES e CNPq, que 

a Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação divulga amplamente aos professores, por meio 

da lista de e-mails. 

Discentes também podem participar em projetos de empreendedorismo, uma vez que 

existe no Campus a Incubadora de Empresas intitulada Athenas, a qual se encontra 

relativamente estruturada e, inclusive, divulgando editais de incubação. Há ainda uma 

segunda incubadora, que está em fase de estruturação e que tratará, quando em 

funcionamento, de incubação de empreendimentos sócio- solidários. 

 

4.2.2.10 Dimensão 10 – Sustentabilidade Financeira 

No entendimento do CAC, o valor do recurso destinado (cerca de 10% daquele que o 

poder central destina a UFG) não tem atendido às demandas cada vez crescentes do mesmo, 
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haja vista que o valor distribuído tem como bases dois anos anteriores ao presente. Entretanto, 

o número de alunos atual, professores, necessidades de infraestrutura é muito maior do que 

aquele do ano base. Há, portanto uma defasagem constante, o que tem obrigado a 

administração criar um planejamento financeiro de longo prazo. Isso culminou na 

implantação pelo Conselho Diretor de um Conselho Gestor Financeiro (CGF), cuja meta é 

estabelecer parâmetros de despesas para cada ano fiscal. Tal conselho é composto pelo Diretor 

do Campus, prefeito de Campus, dois professores, um técnico administrativo e um 

representante de aluno. Tendo como base as despesas do ano anterior, o CGF encaminhará 

para o Conselho Diretor as propostas e alternativas para otimizar os recursos da União para 

todo o ano fiscal. 

Outro ponto observado é que grande parte dos recursos do CAC está comprometida 

com contratos de manutenção, segurança, limpeza, energia elétrica, telecomunicações, etc. O 

valor disponibilizado para a gestão do espaço físico tem sido nos últimos anos irrisórios, uma 

vez que grande parte destes recursos disponibilizados (na forma de capital) é direcionada aos 

cursos/departamentos para a aquisição de equipamentos. Para o presente ano fiscal, o 

Conselho Gestor está propondo recursos da ordem de R$ 300.000 (trezentos mil reais) para 

reforma do Auditório Central e também para estabelecer a infraestrutura elétrica para a 

implantação de ar condicionado nas salas de aulas.  Sabe-se que este recurso não atende as 

necessidades, portanto o Conselho Gestor do Campus está planejando este serviço para serem 

implantado em dois anos. 

Sobre a existência de controle entre as despesas efetivas e aquelas adequadas às 

despesas correntes, de capital e de investimento, está disponível na prefeitura do Campus à 

disposição dos setores diretamente interessados, sendo inclusive divulgado para as 

Coordenações de Cursos e, a partir de 2012, por determinação do Conselho Diretor, tais 

despesas serão disponibilizadas em sites públicos para toda a comunidade. Ressalta-se que 

recursos captados diretamente pelos cursos, tais quais os oriundos de especializações,  

projetos, etc, não têm seus montantes informados à prefeitura do Campus, apenas a Pró-

Reitoria de Administração e Finanças tem acesso à totalidade das informações, sendo assim, 

não se tem um controle financeiro global do Campus, apenas parcial, daquilo que é 

administrado diretamente pela Direção do Campus. 
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4.3 Percepção do Campus interior – Campus Jataí (CAJ)  

4.3.1 Procedimento metodológico  

 

A realização da primeira experiência de autoavaliação institucional no CAJ da 

Universidade Federal de Goiás referente às atividades desenvolvidas nos anos de 2011/2012 e 

que foi coordenada por um Comitê Interno nomeado pela Direção Geral do Campus
12

 teve 

como objetivo para além de cumprir com as exigências normativas do Ministério da 

Educação, fomentar internamente um processo de autocrítica que sirva de combustível para 

melhorias no processo de planejamento e gestão institucional, e conscientizá-los sobre a 

importância da auto-avaliação, do seu processo formativo e adesão a participação. 

As informações mais significativas do CAJ sobre as dez dimensões avaliativas do 

Ensino Superior, a saber: 1) A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); 2) A 

Política para o Ensino, a Pesquisa e a Pós-Graduação; 3) A responsabilidade Social da 

Instituição, 4) a Comunicação com a Sociedade; 5) as Políticas de Pessoal; 6) a Organização e 

Gestão da Instituição; 7) A Infraestrutura Física; 8) O Planejamento e a Avaliação; 9) A 

política de atendimento aos Egressos e 10) Sustentabilidade Financeira, encontra-se 

sintetizadas a seguir:  

 Uma ampla discussão no âmbito da comunidade universitária foi realizada, sendo 

debatido e aprovado em reunião ordinária do Conselho Diretor do Campus no ano de 2012. O 

resultado final ora apresentado é resultados da visão dos que dentre todos os segmentos 

institucionais que compõem a comunidade acadêmica, participaram e contribuíram emitindo 

respostas aos instrumentos aplicados.  

Completamos assim uma das etapas do ciclo de avaliação, a ser continuadamente 

retomado, num processo permanente de busca por conhecimento e aperfeiçoamento do que se 

fez e do que se faz.  

O comitê interno do Campus realizou a sensibilização da auto-avaliação perante a 

comunidade acadêmica. Neste momento contou com o apoio da Assessoria de Comunicação 

do CAJ, a qual enviou email para os funcionários técnico-administrativos e docentes, 

ressaltando a sua importância para o desenvolvimento da autoavaliação do CAJ, por meio de 

um Boletim Informativo (APÊNDICE Q) e também constante divulgação no site da 

instituição (www.jatai.ufg.br).  

Um total de 324 funcionários [265 docentes (efetivos, substitutos e Fundação 

                                                   

 
12

 Portaria 106/2012 – Disponível em http://cavi.prodirh.ufg.br/ 

http://www.jatai.ufg.br/
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Educacional de Jataí) e 59 técnico-administrativos], somente 53 servidores responderam as 

questões do questionário de auto-avaliação das unidades acadêmicas/núcleos de gestão e 

campus 2011/2012, constante no PGE.  

 

4.3.2 Dimensões  

4.3.2.1 Dimensão 1 - A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

 

A Missão da UFG é “gerar, sistematizar e socializar o conhecimento e o saber, 

formando profissionais e indivíduos capazes de promover a transformação e o 

desenvolvimento da sociedade”. O PDI é o documento oficial da UFG que apresenta as 

diretrizes, políticas, programas e ações para a concretização da missão institucional. Encontra-

se em permanente construção já que a concepção de planejamento adotado pela UFG enfatiza 

os valores característicos da instituição, entre eles a democracia e a liberdade.  

As respostas referentes à Questão 1 indicam que as políticas institucionais de ensino, 

pesquisa e extensão e gestão acadêmica, são insuficientes para a maioria dos respondentes. 

Apesar do não conhecimento, destaca-se que o atual grupo gestor enviou email contendo o 

Plano de Desenvolvimento Institucional 2011-2015. Além disso, o documento é oficial e 

encontra-se disponível no endereço www.ufg.br, menu principal - A UFG/ PDI. Portanto, 

ainda que o acesso do documento seja público, existem aqueles que desconhecem o PDI e PPI 

da instituição.  

A questão 2 diz respeito ao uso do PDI para o planejamento, programas e projetos da 

Unidade CAJ e sua argumentação converge para duas linhas gerais: a) Aqueles que 

desconhecem o PDI e PPI da UFG, ou seja, julgaram insuficiente; e b) aqueles que já tiveram 

acesso ao PDI e PPI da UFG e julgam que a Unidade CAJ está em consonância com as 

políticas institucionais de forma suficiente. O motivo da divergência entre as respostas pode 

ser explicado da seguinte maneira: a prática da UFG, antes do SINAES, era a elaboração e 

execução dos Planos de Gestão – que desempenha e desempenhava – o papel do PDI. A partir 

do SINAES, a UFG iniciou um processo para a elaboração de seu PDI, que contou com o 

envolvimento da Comissão de Avaliação Institucional (CAVI/CPA), da Pró-Reitoria de 

Desenvolvimento Institucional (PRODIRH), bem como de toda a UFG. No momento, o PDI 

2011-2015 encontra-se aprovado no colegiado máximo da UFG, que é o Conselho 

Universitário (CONSUNI).  

Portanto, a ação proposta a respeito da primeira dimensão, como possibilidades de 

ações futuras, recomenda-se a conscientização e ampla divulgação do PDI e PPI no âmbito da 

http://www.ufg.br/
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comunidade acadêmica e em geral.  

 

4.3.2.2 Dimensão 2 - A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as 

respectivas normas de operacionalização, incluindo os procedimentos para estímulo para a 

produção acadêmica, para as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades 

 

 Os cursos de graduação da Unidade CAJ possuem, em sua maioria, Projetos 

Pedagógicos de Cursos aprovados em todas as instâncias competentes. Tais projetos foram 

elaborados com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), nas 

Diretrizes Curriculares do Conselho Nacional de Educação (CNE), no Estatuto, no Regimento 

e no Regulamento Geral dos Cursos de Graduação (RGCG). O próprio RGCG passa por um 

amplo debate e reestruturação o que impõe uma reelaboração das estruturas curriculares em 

vigor.  

Em decorrência da adesão da UFG ao REUNI, existem alguns cursos recém-criados 

cujos projetos pedagógicos encontram-se em processo de estruturação. Nesse momento é 

importante ressaltar que há uma intensa movimentação de construção ou reconstrução de 

projetos pedagógicos na UFG para atender o Decreto 5.626/2005, que determina a inclusão de 

Libras como disciplina curricular nos cursos de graduação. Destacamos alguns cursos criados 

pelo Programa REUNI, na Unidade CAJ: Fisioterapia (Bacharelado), Direito (Bacharelado), 

Engenharia Florestal (Bacharelado), Química (Bacharelado) e Educação Física (Bacharelado).  

No que versa sobre a concepção e organização didático-pedagógica no atendimento a 

demanda social e incorporação de novas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem, há 

propostas de organização dos cursos que focam na flexibilização e na articulação de ações 

interdisciplinares. Até em cursos pedagogicamente tradicionais, outras perspectivas estão 

sendo vislumbradas com a finalidade de despertar nos estudantes o espírito da inovação, 

estimular a criatividade e gerar motivação, situações que fortaleçam o estudo, a pesquisa, a 

construção e assimilação de conhecimentos. O ensino crítico, reflexivo e criativo vem sendo 

colocado em prática para formar egressos com conhecimentos científicos mais sólidos, 

capazes de socializar a instrução adquirida, sendo considerados suficientes à concepção do 

curso definida no seu PPC.   

A articulação entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão foram consideradas 

suficientes, uma vez que as tecnologias de informação e comunicação estão sendo 

gradativamente incorporadas às práticas acadêmicas cotidianas. Alguns cursos encontram-se 

em estágios mais avançados em termos de procedimentos e experiências com metodologias 
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mais ativas ou interativas, exemplos que merecem ser estimulados e difundidos no seio da 

instituição para facilitar a quebra de posturas rígidas ou de acomodação, tanto por parte de 

quem ensina quanto de quem aprende. Em contrapartida, outros cursos, encontram alguns 

obstáculos à implementação de novas atitudes, sendo observadas deficiências na capacitação 

didático-pedagógica dos professores, inovação tecnológica e acesso limitado a recursos 

audiovisuais. Esta articulação está assegurada por meio da interrelação gerada no 

desenvolvimento de programas de iniciação científica, Programa de Educação Tutorial (PET), 

Estágio Docência em programas de pós-graduação, projetos de conclusão de curso, programas 

de extensão e cultura, dentre outros.  

A maioria dos servidores considerou insuficiente a articulação entre as atividades de 

extensão e a demanda do entorno social. Entretanto, a universidade oferece programas de 

concessão de Bolsas de Extensão e Cultura para alunos de graduação. Em 2011, a UFG 

promoveu diversas ações culturais, combinando suas potencialidades a partir da articulação 

do ensino, pesquisa, cultura e extensão às demandas da sociedade. O Campus apresenta 

aproximadamente 230 ações de extensão e cultura cadastradas na assessoria de extensão, o 

que demonstram interação do corpo docente e discente com a comunidade. Ainda, estágios 

curriculares, cursos lato sensu e stricto sensu, quer sejam presenciais ou à distância, 

constituem outra forma importante de socializar os conhecimentos produzidos reforçando 

atitudes de inclusão social, cultural e pedagógica, com atenção ao indivíduo e sua inserção na 

sociedade. Mesmo com tantas atividades, a extensão ainda é incipiente em alguns cursos, 

principalmente naqueles mais recentes, onde a disponibilidade dos professores ainda é aquém 

do desejado devido às várias atribuições assumidas por um quantitativo pequeno de docentes.  

A parceria entre o CAJ e outras instituições (públicas e/ou privadas) ainda é 

considerada aquém na opinião dos servidores. No entanto, observa-se um crescente aumento 

de convênios na área de graduação e pós-graduação, pesquisa, extensão e cultura. Ainda, a 

UFG, por meio da Coordenadoria de Assuntos Internacionais (CAI), promove e consolida 

interface com instituições internacionais a fim de estabelecer relações para execução das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. No ano de 2011, foi firmado convênio de 

mobilidade estudantil com diversas instituições, entre elas, destacamos a Universidade da 

Bulgária. Além do intercâmbio estudantil, a mobilidade docente é outra área de interesse 

presente na unidade.   

O CAJ procura estreitar laços com instituições, privadas e/ou públicas, interessadas 

em pesquisa, tais como entidades de classe, agências governamentais, tanto federais quanto 

estaduais a exemplo, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG) e, 
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ainda, com instituições internacionais. Reforçamos que as bolsas de iniciação científica 

(PIBIC/PIVIC) constituem um dos pilares para a concepção destes convênios e/ou acordos 

com outras instituições.    

 

4.3.2.3 Dimensão 3 - A responsabilidade social da instituição, considerada no que se refere 

ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da 

produção artística e do patrimônio cultural 

 

 A unidade CAJ avalia que as ações sociais, as atividades científicas, técnicas e 

culturais locais ainda são incipientes para contribuir para o desenvolvimento regional e 

nacional. Apesar desse achado, destacamos diversas ações afirmativas importantes no âmbito 

geral da instituição que demonstram o compromisso social da UFG perante a sociedade.   

A UFG desenvolveu e implementou o Programa UFG Inclui (Programa criado por 

meio da Resolução CONSUNI nº 29/2008, alterada pela Resolução CONSUNI nº 20/2010), 

que visa possibilitar a ampliação do acesso e da permanência de estudantes oriundos de 

escolas públicas, de negros, de indígenas, de negros quilombolas e surdos. Outra ação 

afirmativa é o aproveitamento das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) no 

cálculo da nota dos candidatos do processo seletivo, que optam por esse aproveitamento. A 

Pró-Reitoria de Assuntos da Comunidade Universitária (PROCOM) oferece diversas bolsas 

para os estudantes de graduação, dentre elas, moradia estudantil, permanência e alimentação.  

No CAJ, em 2011, 51 bolsas moradias, 80 bolsas permanência e 600 bolsas 

alimentação foram concedidas aos estudantes. Já em 2012, a quantidade de bolsas ofertadas 

aumentaram para 80 bolsas moradias, 85 bolsas permanência e 600 bolsas alimentação, 

demonstrando a melhoria das ações afirmativas realizadas na unidade.  

Além destas ações afirmativas, várias atividades de extensão são desenvolvidas no 

sentido de organizar, apoiar e acompanhar ações voltadas para a educação do  cidadão nas 

áreas de educação pública, educação especial, cultura, lazer e recreação, saúde e meio  

ambiente, criando mecanismos institucionais que permitam avançar o processo de integração 

entre a  Universidade e diversos setores da Sociedade. 

As relações com os setores público e privado, com o mercado de trabalho e com 

instituições sociais, culturais e educativas de todos os níveis, se dão por meio de convênios, 

parcerias, pesquisa e extensão de interesse de ambas as partes. Frequentemente, há 

participação de docentes da UFG em eventos promovidos pelos setores públicos e privado, 

além da realização de pesquisas demandadas e financiadas por empresas, como nos casos de 
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projetos de pesquisa e desenvolvimento. As relações também acontecem através de estágios, e 

participação em entidades de classe.  

As seguintes ações afirmativas foram apontadas como sendo voltadas para a interação 

com o meio social, promoção da cidadania e ações afirmativas: Projetos de pesquisa e 

extensão, atividades culturais, eventos, feiras, simpósios, congressos, jornadas, cursos de 

capacitação, Centro de Línguas, bolsas por demanda social (moradia, permanência, 

alimentação), políticas de inclusão (UFG inclui), Empresa Júnior, dentre outros. 

Portanto, segue algumas ações propostas a respeito da terceira dimensão: Campanhas 

de coleta seletiva, reciclagem, defesa da vegetação do cerrado e meio ambiente, 

monitoramento da qualidade do meio ambiente, tratamento de resíduos químicos e biológicos, 

memória da produção artística e do patrimônio cultural. 

 

4.3.2.4 Dimensão 4 - A comunicação com a sociedade 

 

A divulgação, a difusão e a sociabilização da informação e da transparência das 

atividades desenvolvidas no CAJ acontecem por meio de publicações impressas e eletrônicas, 

produções em áudio e audiovisuais e de ações desenvolvidas nos ambientes interno e externo 

e internet. Apesar da insatisfação de alguns servidores, evidencia-se que a atual Assessoria de 

Comunicação do CAJ (ASCOM/CAJ) tem realizado um excelente trabalho de atualização de 

informações, divulgação de editais e informes, prestando de forma positiva esclarecimentos a 

comunidade acadêmica interna e externa.  

Além da produção gráfica (cartazes, panfletos, artigos em jornais e revistas, boletins 

informativos, etc), todos os cursos da Unidade CAJ possuem uma página web 

(www.jatai.ufg.br/ nomedocurso).  

Outro mecanismo importante de comunicação com a universidade é a Ouvidoria da 

UFG que atende via e-mail, telefone, fax, carta e pessoalmente.  

 Importante ressaltar que no decorrer do ano de 2012, o CAJ ofertou aos docentes 

capacitação on line para o uso da plataforma “Moodle” nos novos laboratórios de informática 

instalados recentemente dentro das bibliotecas do campus (Riachuelo e Jatobá), demonstrando 

melhoria no ambiente de aprendizagem colaborativa e um crescente avanço na comunicação 

entre o corpo discente, docente e a sociedade em geral.  

 Ainda, julgamos insuficiente a quantidade de laboratórios de informática disponíveis 

para uso comum dos alunos. Ações propostas nesse sentido seriam de grande valia para o 

desenvolvimento técnico-científico-cultural da academia. Acrescenta-se ainda, a necessidade 
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urgente de melhora da conexão à internet. Atualmente, a velocidade da internet do CAJ é de 

apenas 1MB (velocidade compatível com uso doméstico). Portanto, fica evidente que as 

atividades que necessitam de internet são prejudicadas.  

 

4.3.2.5 Dimensão 5 – As políticas de pessoal, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento 

profissional e suas condições de trabalho 

 

O clima institucional, as relações interpessoais, a estrutura de poder, os graus de 

satisfação pessoal e profissional do CAJ foram avaliados como insatisfatórios, demonstrando 

uma fraqueza nesta dimensão.  

No ano de 2011, as principais fragilidades do CAJ relacionadas às condições de 

trabalho surgiram devido a grande quantidade de funcionários técnico-administrativos e 

docentes lotados na Fundação Educacional de Jataí (FEJ), os quais foram desvinculados. A 

instituição arcou com este ônus, aumentando a carga de trabalho dos servidores federais e 

contratando novos funcionários tercerizados. Até o momento, estes funcionários contratados 

por empresas particulares estão sendo remunerados com a verba destinada ao custeio do 

Campus, prejudicando desta maneira, o andamento das atividades acadêmicas e 

administrativas dos cursos.  

O baixo grau de satisfação profissional no ambiente de trabalho, principalmente entre 

os docentes é decorrente da deficiência na infra-estrutura do Campus, comprometendo os 

trabalhos e ações de diversos docentes, principalmente em relação à proposta e execução de 

projetos de pesquisa. A insatisfação profissional acarreta a busca por um reposicionamento 

em outras instituições.  

A política de capacitação do servidor da UFG é comprometida com o aperfeiçoamento 

e desenvolvimento profissional, preocupa-se também com a integração, motivação, 

comprometimento, valorização, empenho individual e coletivo, respeitando às diferenças, 

padronização e qualidade nos serviços.  

O CAJ estimula a qualificação profissional e de melhoria da qualidade de vida de seus 

servidores ofertando diversas ações que compreendem, capacitação de docentes e técnico-

administrativos direcionados para o ambiente organizacional. Destaca-se alguns cursos 

realizados em 2011: Curso de capacitação em Segurança do trabalho e Curso de docência para 

os professores em estágio probatório.  

No ano de 2012, a PRODIRH ofertou no CAJ os seguintes cursos: Planejamento 

Estratégico (40 h), SPGE (treinamento) (10h), Elaboração e Gestão de Projetos (40h), Oficina 
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de Produção de Texto Técnico (20h), Oratória (30h) e Inglês Instrumental (60h).  

Adicionalmente, a UFG concede bolsas do programa institucional de bolsas de 

graduação e pós-graduação para servidores técnico-administrativos da UFG – “Pró-

qualificar”.  

 O resultado desta dimensão aponta para deficiências no ambiente de trabalho, quer 

seja na infra-estrutura, na falta de recursos materiais e humanos. Por um lado, o REUNI 

trouxe mais recursos, que foi de suma importância para a Universidade, mas por outro, 

aumentou a demanda dos cursos de graduação e pós-graduação e número de vagas nos cursos 

existentes. O governo liberou mais vagas para concurso de docentes, mas o número de vagas 

para técnico-administrativos não foi suficiente, ainda existe uma deficiência no quadro, 

conforme o último levantamento. No CAJ, a situação em 2011 foi crítica, devida a grande 

quantidade de funcionários vinculados a Fundação Educacional de Jataí (FEJ), que foram 

demitidos (56 servidores). Além dos programas de capacitação, algumas ações podem ser 

implementadas, com o objetivo de melhorar o clima organizacional. No tocante a melhoria 

das condições de trabalho, referente à área de vigilância aos ambientes e processos de 

Trabalho e promoção a saúde do servidor, vários projetos inovadores foram iniciados em 

2011, ainda que contanto com uma equipe reduzida de profissionais e infra-estrutura limitada. 

Na área de Engenharia de Segurança do Trabalho, iniciou-se um levantamento dos ambientes 

insalubres, com fins de mapa geral de riscos ocupacionais da UFG. Em atenção à nova 

legislação para concessões dos adicionais de insalubridade, periculosidade seguindo a 

Orientação Normativa nº 2, da SRH/MPOG, de 19 de fevereiro de 2010. 

 

4.3.2.6 Dimensão 6 - Organização e gestão da instituição, representatividade nos órgãos 

colegiados e participação nos processos decisórios 

 

Os procedimentos ou sistemas informatizados utilizados para organizar e conduzir os 

processos de tomada de decisão e contribuições em debates, fóruns de discussão e comissões, 

dando subsídios ao processo decisório da Instituição, são considerados insuficientes. Destaca-

se que o processo decisório da instituição acontece de duas formas: iniciado pela 

administração superior ou levantado a partir das Unidades Acadêmicas/Órgãos. Na primeira, a 

administração superior dissemina a questão pelos demais níveis de decisão para discussão, 

retornando aos níveis superiores para a tomada de decisão. Na segunda, o ponto de discussão 

surge nas Unidades Acadêmicas/Órgãos e avança para o conhecimento da administração 

superior para que sejam dados os encaminhamentos necessários.   
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A instituição tem como alternativa os sistemas informatizados que abrangem as áreas 

de ensino, pesquisa, extensão e administração, os quais são alimentados com informações que 

subsidiam decisões da administração central.  

Um dos principais problemas do CAJ refere-se a Estrutura Organizacional, onde 22 

cursos são ligados a apenas uma direção, enquanto o ideal seria uma direção representando 1 

e/ou mais cursos. Isto reflete uma baixa representatividade do CAJ frente a processos 

decisórios da UFG para a maioria dos respondentes.  

 

4.3.2.7 Dimensão 7 - Infraestrutura física para o ensino, pesquisa e extensão 

 

Os servidores do CAJ demonstram descontentamento com relação à infraestrutura 

(quantidade, qualidade, iluminação, climatização, acústica, ventilação, mobiliário, limpeza), 

não atendendo às necessidades operacionais, o que tem sido queixa recorrente ao longo dos 

anos. Para a maioria dos respondentes, o espaço físico (salas de aula, biblioteca, laboratórios, 

equipamentos de informática, rede de informações, espaço para atividades programadas e 

outros) foi avaliado como insuficiente para atender a demanda do campus. É unânime a 

reclamação da falta de acesso à internet e de computadores.  

As carências mais relevantes do campus destacam-se: biblioteca (acervo bibliográfico 

básico e complementar, instalações, periódicos, sala de estudo, número de computadores), 

salas (professores, coordenações e aulas), espaço de convivência com refeições a preços 

acessíveis e de qualidade, precariedade do acesso à Internet (a velocidade da rede), 

inexistência de serviço de rede Wireless, falta de acessibilidade apropriada para cadeirantes, 

climatização nos espaços físicos, itens básicos de segurança (EPIs, saídas de emergência, 

extintores), reagentes e equipamentos para aulas práticas, manutenção de aparatos, recursos 

audiovisuais, laboratórios de pesquisa, espaço físico para DCE, dentre outros.   

No que compete ao acervo (seja em quantidade ou atualidade), as queixas de carência 

são praticamente unânimes. Nas Bibliotecas Riachuelo e Jatobá, a disponibilidade de 

bibliografia básica e complementar recomendada em relação à demanda, está muito aquém 

das exigências legais segundo Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação.  

O bem estar e a qualidade de vida do estudante portador de necessidades especiais 

deve ser objetivo da Unidade CAJ. No entanto, ainda faz-se necessário adequações e 

adaptações das instalações para esses alunos, pois a maioria dos respondentes consideram as 

instalações insuficientes. 

As respostas obtidas a partir do Questionário de Autoavaliação do CAJ, no que se 
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refere a Dimensão 7, permitem observar que ainda são necessárias ações da gestão para que 

infraestrutura física, de biblioteca, de recursos de informação e de comunicação sejam 

minimamente aceitáveis para o ambiente de ensino e aprendizagem, gerando benefícios aos 

alunos, promovendo a qualidade dos cursos e de toda a comunidade acadêmica. Entretanto, 

cabe lembrar que a qualidade das ações futuras da Universidade não depende apenas da 

melhoria de sua infraestrutura. Ainda que necessária, é preciso que estas benfeitorias venham 

acompanhadas da interrogação e da reflexão crítica acerca da verdadeira função social da 

Universidade, pois pensar as aflições e dificuldades da sociedade, trabalhar pela melhoria da 

dignidade humana é nossa maior missão e nosso maior desafio.  

Ressaltamos que algumas ações estão sendo implementadas, tais como, a construção 

de bloco de salas de professores e refeitório universitário. Existe a previsão de uma nova 

biblioteca e auditório para o campus Jatobá. Além disso, melhorias para o acesso à internet 

estão sendo providenciadas. Diversos cursos de graduação do CAJ encontram-se em fase de 

reconhecimento e/ou autorização perante ao Ministério da Educação e de forma geral, esta 

dimensão (infra-estrutura) tem recebido baixos conceitos.   

 

4.3.2.8 Dimensão 8 – Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos, 

resultados e eficácia da autoavaliação institucional 

 

O Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos, resultados e 

eficácia da auto-avaliação institucional é a questão fundamental da oitava dimensão do 

SINAES.  

A atividade de planejamento tem sido operacionalizada no CAJ de forma satisfatória 

para a maioria dos respondentes. As ações auto-avaliativas frequentemente realizadas são: 

Avaliação do docente pelo discente, avaliação docente pelo docente e avaliação institucional  

pelo discente. Destaca-se que a auto-avaliação institucional pelos servidores do CAJ 

(docentes e técnicos administrativos) foi realizada pela primeira vez por um comitê interno de 

auto-avaliação do campus, primando por um caráter participativo, educativo e formativo.   

O modo como é realizada a auto-avaliação não condiz com o modo que é conduzido o 

processo de planejamento do CAJ, segundo a maioria dos respondentes. Entretanto, como 

trata-se de uma primeira auto-avaliação democrática da comunidade, não é possível ainda 

avaliar sua repercussão na condução administrativa (ações, mudanças). Destaca-se que a atual 

gestão do campus formalizou um comitê interno de auto-avaliação do CAJ, atendendo de 

maneira satisfatória uma necessidade de avaliar as fragilidades e potencialidades da unidade.  



136 
 

 

4.3.2.9 Dimensão 9 – Políticas de atendimento a estudantes e egressos 

 

Com relação às políticas de incentivo à participação dos estudantes em atividades de 

ensino, iniciação científica, extensão, procedimentos de avaliação, intercâmbios com 

instituições nacionais e estrangeiras, as ações são consideradas positivas, uma vez que a 

instituição oferta editais para concorrer bolsas de auxílio (moradia, alimentação, 

permanência), bolsas de pesquisa (PIBIC, PIVIC, PIBIC-AF, PIBIT, PROLICEN) e extensão 

(PROBEC e PROVEC), PET (Programa de Educação Tutorial), Programa de Mobilidade 

Estudantil, serviços prestados pela Pró-Reitora de Extensão e Cultura (PROEC) (panfletos, 

folder, cartazes) e auxílios disponibilizados, tais como, diárias e transporte para eventos.    

Outra questão abrange a existência de estudos e análises sobre dados sobre 

ingressantes, evasão/abandono, tempos médios de conclusão, tendo em vista a melhoria das 

atividades educativas. A maioria dos respondentes relata não conhecer estudos sobre o tema, 

entretanto o Centro de Gestão Acadêmica (CGA) da unidade disponibiliza tais informações 

mediante consulta, além de poder ser acessado no sistema acadêmico (RGCG).   

Quanto à oportunidades/atividades de atualização, formação continuada, 

empreendedorismo para os egressos da Unidade, as respostas demonstraram, na sua maioria, 

que há fragilidade neste quesito.  

Ao que se refere aos mecanismos de apoio acadêmico e orientação para os estudantes 

que apresentam dificuldades acadêmicas e pessoais, o CAJ oferece atendimento psico-

pedagógico ao corpo discente. Ressalta-se que o atendimento é gratuito, agendado e encontra-

se disponível no Núcleo de Apoio Psico-pedagógico (NAPP). Outro programa de apoio 

refere-se a monitoria, a qual auxilia os alunos no processo de ensino-aprendizagem, apesar da 

pequena quantidade de vagas ofertadas. 

  A maioria desconhece a existência de ações promovidas pelo CAJ relacionadas a  

opinião dos empregadores sobre os egressos da instituição.  

 Proprõe-se uma maior disponibilização de vagas de monitoria para a unidade Jataí.  

 

4.3.2.10 Dimensão 10 - Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da 

continuidade dos compromissos na oferta da educação superior 

De acordo com as respostas, a sustentabilidade financeira da Unidade CAJ está aquém 

do necessário para suprir suas demandas financeiras. Poucos cursos de graduação do campus 

possuem meios para produzir recursos de sustentabilidade, principalmente devido as falhas de 
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infra-estrutura e verbas (custeio e capital) destinadas ao campus. Alguns dos relatos indicam 

que “o montante arrecadado não retorna integralmente para o próprio curso”, dificultando a 

manutenção do serviço prestado.  

Salienta-se que o CAJ tem crescido sob os aspectos de ensino, pesquisa e extensão 

numa proporção não equiparada ao aporte orçamentário, o que significa que o orçamento teria 

que ser maior para se manter em nível de excelência o crescimento obtido e almejado.  

Considera-se também que com o aumento significativo do número de alunos, 

funcionários e professores, em função da criação de novos cursos e novas turmas 

oportunizadas pelo Reuni, serão necessários maiores recursos com vistas à aquisição de 

equipamentos para custear as despesas.  

Para seu funcionamento, o CAJ busca fontes suplementares de recursos, como: Cursos 

de Especialização; Financiamento de projetos de pesquisa por órgãos de fomento (FAPEG, 

CNPq, CAPES, FUNAPE, entre outros); PET-SAÚDE, Pró-qualificar; Prestação de serviços 

por laboratórios especializados; Projetos de cooperação; Fazenda Escola. 

Com relação ao volume de recursos disponibilizados à gestão do espaço físico 

(atualização e adequação das instalações), no atendimento das demandas do Campus, 

demonstraram que são insuficientes.  

Em suma, corrobora-se que a auto-avaliação da unidade demonstrou estar aquém em 

várias dimensões. Entretanto, a unidade CAJ encontra-se em franco desenvolvimento, quer 

seja em relação à infra-estrutura física ou a qualificação do seu pessoal, o que configurará em 

grandes avanços em todas as suas áreas de abrangência. Portanto, a auto-avaliação deve ser 

considerada um espaço para reflexão dos envolvidos e comprometidos com a permanente 

evolução da Universidade.  

 

4.4 Percepção dos Estudantes de Graduação 

 

4.4.1 Procedimentos metodológicos  

 

 Os estudantes de graduação da UFG
13

 no momento de sua matrícula feita online, em 

julho de 2011, foram convidados a responder às 30 questões objetivas (extraídas e/ou 

modificadas do questionário sócio econômico do Exame Nacional de Desempenho dos 

                                                   

 
13

 Estes dados constituem o Caderno do PGE nº 19, intitulado “Os Estudantes de Graduação da UFG: 

autoavaliação do ambiente acadêmico 2011”, disponível em http://cavi.prodirh.ufg.br 
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Estudantes – ENADE / SINAES, 2004) contendo, cada uma, cinco alternativas: A, B, C, D e 

E. Foi pedido que marcassem apenas uma alternativa para cada questão.   

Esta consulta teve por objetivo extrair informações que pudessem, naquele momento, 

identificar os interesses, necessidades e demandas do corpo discente e, a partir destas, nortear 

ações futuras da Instituição visando promover a melhoria dos processos avaliativos, das 

condições de ensino, dos procedimentos didático-pedagógicos e o aperfeiçoamento das 

atividades acadêmicas da UFG. 

Cabe esclarecer que a CAVI enviou em março de 2012 memorando, para direção das 

unidades acadêmicas/ coordenadores de cada um dos diferentes cursos de graduação da UFG, 

comunicando os resultados tabulados desses questionários de Autoavaliação respondidos 

pelos estudantes por ocasião da matrícula no 2º semestre de 2011. O envio foi acompanhado 

da sugestão de uma leitura por categorias e, ainda, foi solicitada aos Diretores de Unidades 

Acadêmicas e Coordenadores de graduação a produção de um relatório a partir da reflexão e 

debate, por ocasião do Planejamento Pedagógico, dos resultados enviados. 

Estes relatórios produzidos pelos coordenadores de cada curso fornecerão subsídios 

para uma proposta de Seminários coordenada pela CAVI, em parceria com a 

PROGRAD/UFG e constituirão a 4ª, 5ª e 6ª edição, iniciada no segundo semestre de 2010 e 

denominada OFICINA TEMÁTICA – os estudantes de graduação da UFG: autoavaliação do 

ambiente. A 1ª edição desta oficina aconteceu no Câmpus de Jataí em setembro de 2010, a 2ª 

edição no Câmpus de Catalão novembro de 2010 e a 3ª edição no Campus de Goiânia em 

Junho de 1011. 

 

4.4.2 Campus Goiânia: Análise por Categorias 

 

O relatório que a Comissão de Avaliação Institucional da Universidade Federal de 

Goiás (CAVI/UFG) ora apresenta traz uma análise dos dados que foram obtidos por meio da 

aplicação de um questionário de autoavaliação do ambiente acadêmico e respondido pelos 

estudantes de graduação da UFG – Campus de Goiânia. 

Esse questionário, um dos instrumentos de Autoavaliação da UFG 2011-2012, foi 

disponibilizado aos estudantes pela PRODIRH/UFG no momento de sua matrícula no 

segundo semestre de 2011, feita on line em julho de 2011. Os 9.416 alunos que entraram no 

sistema para efetivar sua matrícula foram convidados a avaliar o ambiente acadêmico por 

meio de 30 questões objetivas (extraídas e/ou modificadas do questionário sócio econômico 

do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE / SINAES, 2004) contendo, 
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cada uma, cinco alternativas: A, B, C, D e E. Foi pedido que marcassem apenas uma 

alternativa para cada questão. O percentual de respondentes foi de 61,69%. 

Esta consulta teve por objetivo extrair informações que pudessem, naquele momento, 

identificar os interesses, necessidades e demandas do corpo discente e, a partir destas, nortear 

ações futuras da Instituição visando promover a melhoria dos processos avaliativos, das 

condições de ensino, dos procedimentos didático-pedagógicos e o aperfeiçoamento das 

atividades acadêmicas da UFG. 

Cabe esclarecer que a Pró-Reitoria de Recursos Humanos (PRODIRH/UFG) enviou 

para os Diretores e Coordenadores de Cursos de Graduação da UFG, via Memorando Circular 

nº 004/2012, o sítio da CAVI onde seriam encontrados os resultados tabulados (por curso) dos 

questionários de Autoavaliação respondidos pelos estudantes por ocasião da matrícula no 2º 

semestre de 2011. O envio foi acompanhado da solicitação de que fosse pedido ao Núcleo 

Docente Estruturante de cada unidade a leitura/ produção de uma análise dos resultados dos 

questionários de autoavaliação do curso de graduação sob sua responsabilidade. O referido 

memorando esclarece também que a análise produzida pela unidade acadêmica subsidiaria 

uma Proposta de Seminário denominada OFICINA TEMÁTICA – os estudantes de 

graduação da UFG: autoavaliação do ambiente acadêmico, a acontecer no segundo semestre 

de 2012. Essas Oficinas Temáticas, iniciadas no segundo semestre de 2010, são coordenadas 

pela CAVI/UFG e contam com a parceria da PROGRAD/UFG. 

Todas essas informações integram o 6º ciclo avaliativo da UFG, coordenado pela 

CAVI/UFG, e se inserem em um programa maior, o Programa de Gestão Estratégica (PGE) - 

institucionalizado através da Resolução CONSUNI/UFG nº 10/2006 - em concordância com a 

Lei do SINAES (Lei nº 10.861).    

 

Procedimentos metodológicos  

Os dados extraídos das 30 questões respondidas pelos alunos da UFG/Campus Goiânia 

foram primeiramente organizados em tabelas e gráficos pela CAVI/UFG e, após a consulta 

desse material, deu-se início à concepção e elaboração deste relatório. Para melhor viabilizar 

o trabalho de análise optamos por distribuir as 30 perguntas em 05 diferentes categorias, 

assim compostas e denominadas:  

 

Ensino  

1 - Como você avalia o nível de exigência do curso? 

2 - Qual você considera a principal contribuição do curso? 
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3 - Em que medida os planos de ensino das disciplinas (ementas, objetivo geral e 

específico, conteúdo, metodologia, processos e critérios de avaliação, bibliografia 

básica e complementar e cronograma) são relevantes para os estudantes no 

desenvolvimento do curso? 

5 - Você realizou ou realiza atividades de pesquisas nas disciplinas?  

6 - Que tipo de material, dentre os abaixo relacionados, é (foi) mais utilizado por 

indicação de seus professores durante o curso? 

7 - Como você caracteriza o uso dos recursos audiovisuais nas atividades de ensino-

aprendizagem do curso? 

 

Trabalho Docente: 

4 - Que técnica de ensino a maioria dos professores tem utilizado, 

predominantemente? 

8 - Que instrumentos de avaliação a maioria dos seus professores adota, 

predominantemente? 

9 - Como é a disponibilidade dos professores do curso, na instituição, para orientação 

extraclasse? 

10 - Seus professores têm demonstrado domínio de conteúdo das disciplinas 

ministradas? 

 

Pesquisa, Extensão, Cultura e Cidadania: 

11 - Você está (esteve) envolvido(a) em algum projeto de pesquisa?  

12 - O seu curso oferece/ofereceu oportunidade de participar de ações ou programas 

comunitários? 

13 - Que atividade(s) extracurricular(es) oferecida(s) pela UFG você mais participa ou 

participou? 

14 - Dos eventos (congressos, jornadas, seminários etc.) de que você participa 

(participou), a maior parte foi promovida por: 

15 - Que tipo de atividade acadêmica você desenvolve (desenvolveu), por mais tempo, 

durante o curso, além daquelas obrigatórias? 

16 - Seu curso apóia a participação dos estudantes em eventos de caráter científico 

(congressos, encontros, seminários etc.)? 

17 - O currículo de seu curso está articulado com os aspectos sociais, políticos, 

culturais, econômicos e situações do cotidiano? 
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Infraestrutura e recursos Materiais: 

18 - Como são as salas de aula utilizadas no seu curso? 

19 - Como são os laboratórios utilizados no seu curso? 

20 - Como são os ambientes de estudos/leitura utilizados no seu curso? 

22 - O material de consumo oferecido nas aulas práticas é suficiente para o número de 

estudantes? 

23 - Os equipamentos disponíveis nas aulas práticas são suficientes para o número de 

estudantes? 

24 - Como são os equipamentos de laboratório utilizados no seu curso? 

 

Biblioteca e informática: 

25 - Com que frequência você utiliza as bibliotecas da UFG? 

26 - Como você avalia o acervo da biblioteca, quanto à atualização, face às 

necessidades curriculares do seu curso? 

27 - Com relação aos livros mais usados no curso, o número de exemplares 

disponíveis na biblioteca atende ao alunado? 

28 - Avalie as condições da biblioteca em relação ao horário de funcionamento que 

atenda às suas necessidades. 

29 - Avalie as condições da biblioteca em relação às Instalações para leitura e estudo. 

21 - Como a sua unidade acadêmica viabiliza o acesso dos estudantes de graduação às 

ferramentas computacionais (computadores, internet, softwares etc.)? 

30 - Como você qualifica o seu conhecimento de informática? 

 

Para extrair a opinião da maioria dos estudantes de graduação da UFG do Campus de 

Goiânia sobre os diferentes aspectos avaliados, buscamos verificar a incidência de maiores 

porcentagens comparando os índices registrados nas alternativas A, B, C, D, e E. 

Portanto, na análise dos dados que subsidiaram a construção deste relatório, a opinião 

dos estudantes de graduação da UFG - Campus Goiânia - foi considerada em sua totalidade, e 

não separados por cursos.  

 

4.4.2.1 Ensino 
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O nível de exigência do curso é considerado adequado por 59,0% dos alunos. 30,0% 

dos alunos pensam que deveria ter exigido mais e, para 11,0%, menos. Percentual de respostas 

em branco: 0,0% 

A aquisição de formação humana e profissional, como principal contribuição do curso 

recebeu o positivo percentual de 68,0%. Obtenção de diploma de nível superior, aquisição de 

cultura geral, aquisição de formação teórica, melhores perspectivas de ganhos materiais 

receberam, respectivamente: 10,0%; 6,0%; 10,0%; 5,0%. Percentual de respostas em branco: 

1,0%. 

Os Planos de ensino elaborados e entregues pelos professores receberam dos 

estudantes um positivo percentual de 67,75% quanto a sua relevância para o desenvolvimento 

do curso. Apenas 6,58% os consideram de pouca ou nenhuma relevância. Percentual de 

respostas em branco: 28,30%.  

Há que se considerar satisfatório que um pouco mais da metade (54,0%) dos 

estudantes teve ou mantém contato com pesquisas nas disciplinas. Entretanto, no conjunto de 

disciplinas dos Cursos e sua relação com os projetos de pesquisa em andamento, requer-se 

uma avaliação pormenorizada da situação, pois 18,0% dos alunos informam não realizar 

pesquisa em nenhuma disciplina e 28,0% foi o percentual de respostas em branco.  

O material mais utilizado pelos estudantes, seguindo indicação de seus professores, é 

Livros-textos/manuais e cópias de trechos/capítulos de livros, atingindo um percentual de 

59,0%. Na sequencia observa-se: Apostilas e resumos (7,0%), artigos de periódicos 

especializados (3,0%) e anotações manuais e cadernos de notas (3,0%). Percentual de 

respostas em branco: 29,0%. 

Os recursos audiovisuais estão amplamente disponíveis nos locais de aulas da UFG, 

segundo os alunos do Campus Goiânia. 63,0% consideram satisfatória a adequação desses 

recursos nas atividades de ensino e aprendizagem do curso e 8,0% a consideram insatisfatória. 

29,0% foi o percentual de respostas em branco.  

  

4.4.2.2 Trabalho Docente 

O trabalho dos docentes pode ser considerado satisfatório, ainda que as práticas 

pedagógicas estejam, em grande parte, atreladas ao método tradicional de ensino por meio da 

preleção, avaliações na forma de provas escritas e uso de livros-textos/manuais. Entretanto, 

pelos indicadores percebe-se que existe, ainda que tênue, a preocupação de envolvimento 

ativo dos estudantes na produção do conhecimento por meio de metodologias mais 

participativas. 
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Quando se analisa os dados obtidos quanto à técnica de ensino utilizada pela maioria 

dos docentes, por exemplo, percebe-se que a grande vencedora foi aula expositiva com 

participação dos estudantes (33,0%), seguida de aulas expositivas (26,0%). A prevalência da 

primeira sobre a segunda pode ser considerada um resultado positivo e um avanço, 

pedagogicamente falando. Aulas práticas, trabalhos de grupo e outra receberam, 

respectivamente, 3,0%, 8,0% e 2,0%.  

Provas escritas discursivas é o instrumento de avaliação adotado por 57,0% dos 

docentes. 7,0% utilizam trabalhos de grupo, 3,0% testes objetivos, 2,0% provas práticas e 

2,0% trabalhos individuais. Respostas em branco: 29,0%. 

A disponibilidade de professores para atendimento extraclasse merece uma observação 

a respeito. Para 49% o atendimento é satisfatório e 13,0% consideram que menos da metade 

tem disponibilidade. Entretanto, todos tem disponibilidade recebeu apenas 9,0% quando, na 

verdade, esse percentual deveria ser bem mais alto, considerando que um alto percentual de 

docentes tem dedicação exclusiva para com a UFG ou cumprem jornada semanal de 40 horas.  

Percentual de respostas em branco: 29,0%. 

Quando questionados se os docentes demonstram ter domínio de conteúdo das 

disciplinas ministradas, 40,0% responderam a maior parte deles e 22,0% todos os docentes. 

Metade deles e menos da metade receberam, respectivamente, 7,0% e 2,0%. Percentual em 

branco: 29%. 

 

4.4.2.3 Pesquisa, Extensão, Cultura e Cidadania 

No quesito envolvimento com algum projeto de pesquisa, a soma da frequência do 

envolvimento dos alunos da graduação com pesquisa, supervisionada ou não por professores, 

ou então com algum projeto de pesquisa de professores ou estudantes da pós-graduação é de 

20%. Julgamos previsível a alta frequência apurada (28%) na alternativa “me interessei, mas 

não tive oportunidade”, pois o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – 

PIBIC - e outros programas como PET, PIBID/PROLICEN, a seleção de bolsistas é feita com 

base no mérito acadêmico. Alarmante foi constatar o percentual de 30% de respostas em 

branco e, também, a expressiva soma de 22,0% das frequências relativas às alternativas não 

me interesso/interessei/não tive oportunidade (14%) e não conheço projeto de pesquisa 

(8,0%).  

A oportunidade de participação em ações ou programas comunitários - viabilizados 

por outros meios que não apenas ações de extensão - foi percebida por 43,0% do alunado. 
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Entretanto, para 26,0% destes, o curso não oferece/ofereceu oportunidade. Percentual de 

respostas em branco: 31,0%. 

Quanto à participação dos estudantes em atividades extracurriculares oferecidas pela 

UFG, este envolvimento se dá, majoritariamente (40,0%), em atividades acadêmicas como 

palestras, conferências, seminários, etc. O percentual dos que não participaram de nenhuma 

atividade e de 14,0%. Poucos se fizeram presentes em atividades artísticas e/ou culturais 

(7,0%), desportivas (4,0%) ou estudos de língua estrangeira (4,0%). Isto é algo sobre o que a 

Instituição precisa intervir, menos quanto à oferta de tais atividades e mais quanto ao 

esclarecimento dos alunos acerca destes componentes da sua formação que, em princípio, 

cabe ao indivíduo escolher conforme sua conveniência e expectativa. O percentual de 

respostas em branco foi de surpreendentes 31,0%.  

Dentre os percentuais mais significativos para o tópico entidades que promoveram a 

maior parte dos eventos que os estudantes participaram a própria UFG se sobressaiu com 

41,0% seguida de 7,0% para outras IES. 12,0% é a soma para diretórios estudantis/centros 

acadêmicos/associações científicas ou profissionais da área. 9,0% foi o percentual dos que 

não participaram de evento algum e 31,0 % foi o percentual de respostas em branco. 

A questão “Que tipo de atividade acadêmica você desenvolve (desenvolveu), por mais 

tempo, durante o curso, além daquelas obrigatórias?” recebeu, para a alternativa nenhuma 

atividade, surpreendentes 39%. Esse percentual, a nosso ver, merece uma reflexão a respeito. 

Estará vigorando, dentro da UFG Campus Goiânia, a cultura do “aulismo”? As alternativas 

Atividades de iniciação científica/tecnológica, projetos de pesquisa, monitoria e atividades de 

extensão receberam, respectivamente, apenas 7,0%, 9,0%, 5,0% e 9,0%. Percentual de 

respostas em branco: 31,0%. 

As respostas para o questionamento se o curso apoia a participação dos estudantes em 

eventos de caráter científico (congressos, encontros, seminários etc.) mostram que predomina 

a opinião geral (63,0%) de que Instituição apoia a sua participação em eventos de caráter 

científico, seja com financiamento e dispensa às aulas, (15,0%), financiamento parcial e 

dispensa às aulas (10,0%), apenas dispensa ás aulas (19,0%) e apenas quando a participação 

se dá por iniciativa do curso (19,0). Poucos responderam que o seu curso não apoia de modo 

algum (4,0%). Entretanto, o percentual de respostas em branco foi de 33,0%.  

A percepção de que o currículo articula aspectos sociais, políticos, culturais, 

econômicos e situações do cotidiano, em maior ou menor grau, é compartilhada por 62,0% 

dos respondentes. Para apenas 4,0% o currículo não articula e 2,0% dos respondentes 

declaram não conhecer o currículo do curso. Constatar que os alunos conseguem perceber 
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essa articulação é um dado animador visto que a proposta pedagógica da UFG é a formação 

de cidadãos, pessoas com capacidade técnica e crítica para promover os valores da sociedade. 

Percentual de respostas em branco: 32,0%.  

 

4.4.2.4 Infraestrutura e Recursos Materiais 

A análise das condições de instalações físicas utilizadas no curso recebeu uma boa 

avaliação dos estudantes em relação às salas de aulas (47,0%), laboratórios (37,0%), e 

ambientes de trabalho/estudo (40,0%), para eles espaços arejados, bem iluminados e com 

mobiliário satisfatório. O índice de rejeição para com essas mesmas instalações, considerando 

a soma das diferentes alternativas oferecidas é de, respectivamente, 20,0%, 29,0% e 26,0%. 

Percentual de respostas em branco: em torno de 34,0%. 

O material de consumo e os equipamentos disponíveis nas aulas práticas, em relação 

ao número de estudantes, foram considerados suficientes por uma média de 38,0% dos alunos. 

13,5% os consideram suficientes, mas apenas em metade das disciplinas. Para 8,0% o 

material e os equipamentos são totalmente insuficientes e 7,0% informam que não são 

necessários em seu curso. Média de respostas em branco: 33,5% 

Em relação às condições dos equipamentos de laboratório do curso, 34,0% dos alunos 

afirmam que estes são atualizados e bem conservados enquanto 24,0% os consideram 

desatualizados e mal conservados. 9,0% informam que não há laboratórios em seu curso. 

Percentual de respostas em branco: 33,0%. 

 

4.4.2.5 Biblioteca e Informática 

Na descrição da frequência de visitas à biblioteca, 53,0% dos alunos afirmam 

frequentá-la cotidianamente. Apenas 2,0% afirmam não utilizar ou frequentar raramente 

(12,0%) a biblioteca. Percentual de respostas em branco: 33,0%. 

O acervo da biblioteca é avaliado positivamente por 39,0% dos estudantes, mas alguns 

o consideram pouco atualizado (18,0%) ou desatualizado (5,0%). Intrigantes 5,0% declararam 

não saber responder e 33,0% foi o percentual de respostas em branco.  

Com relação aos livros mais usados no curso, 5,0% considera que o número de 

exemplares disponíveis na biblioteca atende plenamente ao alunado, enquanto que 14,0% 

afirma que não atende. Para 44,0% essa disponibilidade é razoável (27,0%) ou precária 

(17,0%). 4,0% não souberam responder e 33,0% foi o percentual em branco.  

O horário de funcionamento, bem como as condições das instalações da Biblioteca 

para leitura e estudo foram bem avaliados por uma média de 56,0% dos alunos. 6,5% os 
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consideram pouco adequados e, para apenas 0,5%, inadequados. 4,0% não souberam 

responder e 33,0% foi o percentual de respostas em branco. 

O acesso a ferramentas computacionais é avaliado positivamente por 39,0%, mas 

23,0% do alunado demonstram insatisfação. 5,0% não souberam responder e 33,0% foi o 

percentual de respostas em branco. 

Apenas 3,0% declaram ter pouca noção de informática. 13,0% possuem conhecimento 

avançado e, para 51,0%, o seu conhecimento pode ser considerado intermediário (31,0%) ou 

básico (20,0%). Percentual de respostas em branco: 33,0%. 

Esses são, portanto, os números e as informações contabilizadas nas diversas 

categorias. 

  

4.4.2.6 Considerações: Diálogo com os membros do NDE  

Segundo Coelho (2000), não se pode negar a necessidade e a importância de se 

levantar informações consistentes, atualizadas e confiáveis sobre as universidades. Entretanto, 

para esse autor,  

é preciso ir além dos indicadores e captar as significações que 

medeiam relações bem mais complexas e profundas entre eles e a 

qualidade da vida acadêmica. Essa é uma idealidade, não podendo 

ser reduzida, confundida com dados empíricos, por mais que sejam 
confiáveis e aparentemente reveladores da realidade (2000, p.68).  

 

Objetivando tecer uma rede de compreensão mais abrangente a respeito dos 

percentuais detectados nas respostas dos alunos em sua autoavaliação do ambiente acadêmico, 

recorremos à leitura dos relatórios enviados à CAVI (uma solicitação cujos encaminhamentos 

foram devidamente explicitados na introdução deste relatório), neles buscando a visão e a 

reflexão feita pelo Núcleo Docente Estruturante dos Cursos de Graduação do Campus de 

Goiânia por ocasião do recebimento dos resultados tabulados desses questionários de 

Autoavaliação respondidos pelos estudantes. 

Foi gratificante perceber, em primeiro lugar, o satisfatório atendimento dos dirigentes 

dos diversos Cursos a essa solicitação da CAVI/UFG. Por ocasião do 5º ciclo avaliativo, 

apenas oito Unidades do Campus Goiânia nos permitiram conhecer suas reflexões. Desta vez, 

dezessete Unidades enviaram seus relatórios acrescidos de sugestões, comentários, críticas e 

propostas de ações futuras que, com certeza, se reverterão em prol do aperfeiçoamento das 

atividades acadêmicas da UFG.  

O envolvimento ativo de todos e uma crescente participação do maior número possível 

de membros da comunidade acadêmica é um requisito importante para que a avaliação 



147 
 

produza efeitos qualitativos mais consistentes. Para a CAVI, essa maior adesão das Unidades 

nesse processo de reflexão e aperfeiçoamento das atividades acadêmicas da UFG representa 

um saldo positivo e um indicativo de que o processo de motivação e de discussão da avaliação 

institucional avança e se torna mais perceptível. Esperamos que essa crescente adesão envolva 

também, cada vez mais, os alunos.  

Isto porque, por ocasião do 5º ciclo avaliativo, muito nos chamou a atenção a 

indiferença (ou a não consciência) dos estudantes em relação à importância de sua 

participação no processo avaliativo da UFG. Foi significativo o índice de respostas em branco. 

Foi-nos igualmente intrigante perceber a ausência de comentários - ou a não percepção - desse 

dado nos oito relatórios devolutivos que nos foram enviados pelas unidades naquela ocasião. 

Ainda que Dias Sobrinho (2000) nos pondere que um indicador é apenas um índice, 

que ele não é a realidade que se quer compreender e que o que produz são apenas indicativos 

de uma certa realidade, não podemos deixar de pontuar que, neste 6º ciclo avaliativo, destaca-

se novamente o alto índice (média de 32,53%) de respostas em branco. 

Dessa vez, porém, vários Núcleos Docentes Estruturantes enviaram seus comentários a 

respeito desse indicativo. Sugeriram que o questionário fosse mais uma vez enxugado (o 

anterior continha 44 questões) ou então que este era um ponto que precisava ser considerado 

(apenas?) pela CAVI. 

No nosso entendimento, não se tentou buscar a significação de conjunto e em 

conjunto, que é muito mais que o entendimento acumulado das partes (DIAS SOBRINHO, 

2000, p.107). Com poucas exceções, não ficou perceptível que houve a tentativa de captar ou 

vincular, a esse indicador, significações que medeiam relações bem mais complexas e 

profundas e a qualidade da vida acadêmica, conforme nos aconselha Coelho (2000, p. 68).  

Vejamos alguns desses comentários: 

 

“[...] Destacou-se nesta análise o alto índice de respostas em branco dos 

estudantes do curso de [...]” 

 
“[...] Não ficou claro a razão pela qual houve um grande número de 

respostas em branco [...]” 

 

“[...] Novamente um número de 27,8% não responderam, o que denota a 

falta de interesse do discente sobre [...]” 

 

“[...] Após leitura e análise o Núcleo Docente Estruturante verificou a 

“Questão em branco” como a mais escolhida [...]” 

 

“[...] Sugerimos que a próxima avaliação seja elaborada com menos 

questões” 
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“[...] Outro ponto que precisa ser considerado pela CAVI é como o aluno é 

estimulado a participar do processo de avaliação. Pode ser constatado pelos 

dados que houve pouco interesse dos alunos da unidade em responder a 

integralidade das questões... 

 

[...] Sem deixar de lamentar o alto índice de respostas em branco em 

importantes quesitos, cremos que este seja um ponto de partida para nortear 

as ações gerencias a respeito dos quesitos avaliados, seja no sentido de 

mudá-los ou mudar a percepção que se tem deles.  

 

[...] A alta frequência de resposta em branco demonstra desinteresse do 

estudante com a avaliação. Esse desinteresse pode ser apenas descaso ou 

por desacreditar que as avaliações possam estar contribuindo com mudanças 
no sentido de melhorar a sua aprendizagem? 

 

Julgamos importante pontuar essas questões subliminares de vez que, conforme nos 

alerta Dias Sobrinho (2000), normalmente as avaliações acabam revelando aquilo que, de 

alguma forma, já se conhece, ou seja, a precariedade dos laboratórios, os problemas de 

formação docente, etc, e uma universidade não são isoladamente seus estudantes, professores, 

técnicos, sua estrutura física ou então o ensino, a pesquisa e a extensão. Ela é muito mais do 

que isso e a avaliação institucional deve procurar ver as fronteiras, as relações e, sobretudo, 

como cada uma interage com as outras e se integra ou não ao todo. 

Refletindo, dentro dessa perspectiva, acerca da seguinte fala de um dos Núcleos 

Docentes Estruturantes, 

[...] Ainda que não uniformemente em todos os cursos, acreditamos que a 

linha mestra da proposta pedagógica da UFG é realmente formar um 

profissional crítico, ciente de seu papel como agente transformador da 

realidade que o espera e dotado de meios para o desempenho deste mesmo 

papel. 

 

Nos sentimos instados a perguntar: A UFG está efetivamente colaborando para a 

formação de cidadãos e para a elevação da consciência crítica de seus graduandos? Estarão 

eles realmente cientes de seu papel como agente transformador da realidade, dotados de meios 

para o desempenho deste mesmo papel, comprometidos com a criação e/ou consolidação de 

uma universidade verdadeiramente pública e democrática? 

É com este convite à reflexão que finalizamos a análise das categorias consciente de 

que, nele, problemas e valorações (entre outros) poderão ser encontrados. Entretanto, para 

além dos possíveis equívocos conforta-nos saber, e concordar com (RASCO, 2000), que a 

aspiração máxima de todo relatório é sua leitura generalizada e o debate que pode provocar. 
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4.4.3 Campus Jataí: Análise por Categorias 

 

O relatório que a Comissão de Avaliação Institucional da Universidade Federal de 

Goiás (CAVI/UFG) ora apresenta traz uma análise dos dados que foram obtidos por meio da 

aplicação de um questionário de autoavaliação do ambiente acadêmico e respondido pelos 

estudantes de graduação da UFG – Campus Jataí.  

Esse questionário, um dos instrumentos de Autoavaliação da UFG 2011-2012, foi 

disponibilizado aos estudantes pela PRODIRH/UFG no momento de sua matrícula no 

segundo semestre de 2011, feita on line em julho de 2011. Os 1.134 alunos que entraram no 

sistema para efetivar sua matrícula foram convidados a avaliar o ambiente acadêmico por 

meio de 30 questões objetivas (extraídas e/ou modificadas do questionário sócio econômico 

do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE / SINAES, 2004) contendo, 

cada uma, cinco alternativas: A, B, C, D e E. Foi pedido que marcassem apenas uma 

alternativa para cada questão. O percentual de respondentes foi de 46,72%. 

Esta consulta teve por objetivo extrair informações que pudessem, naquele momento, 

identificar os interesses, necessidades e demandas do corpo discente e, a partir destas, nortear 

ações futuras da instituição visando promover a melhoria dos processos avaliativos, das 

condições de ensino, dos procedimentos didático-pedagógicos e o aperfeiçoamento das 

atividades acadêmicas da UFG. 

Cabe esclarecer que a PRODIRH/UFG enviou para os Diretores e Coordenadores de 

Cursos de Graduação da UFG, via Memorando Circular nº 004/2012, o sítio da CAVI onde 

seriam encontrados os resultados tabulados (por curso) dos questionários de Autoavaliação 

respondidos pelos estudantes por ocasião da matrícula no 2º semestre de 2011. O envio foi 

acompanhado da solicitação de que fosse pedido ao Núcleo Docente Estruturante de cada 

unidade a leitura/produção de uma análise dos resultados dos questionários de autoavaliação 

do curso de graduação sob sua responsabilidade. O referido memorando esclarece também 

que a análise produzida pela unidade acadêmica subsidiaria uma Proposta de Seminário 

denominada OFICINA TEMÁTICA – os estudantes de graduação da UFG: autoavaliação do 

ambiente acadêmico, a acontecer no segundo semestre de 2012 no CAJ. Essas Oficinas 

Temáticas, iniciadas no segundo semestre de 2010, são coordenadas pela CAVI/UFG e 

contam com a parceria da PROGRAD/UFG. 

Todas essas informações integram o 6º ciclo avaliativo da UFG, coordenado pela 

CAVI/UFG, e se inserem em um programa maior, o Programa de Gestão Estratégica (PGE) - 
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institucionalizado através da Resolução CONSUNI/UFG nº 10/2006 - em concordância com a 

Lei do SINAES (Lei nº 10.861).    

 

Procedimentos metodológicos  

Os dados extraídos das 30 questões respondidas pelos alunos da UFG/CAJ foram 

primeiramente organizados em tabelas e gráficos pela CAVI/UFG e, após a consulta desse 

material, deu-se início à concepção e elaboração da análise dos dados. Para melhor viabilizar 

o trabalho de análise optamos por distribuir as 30 perguntas em 05 diferentes categorias, 

assim compostas e denominadas: Ensino; Trabalho Docente; Ensino, pesquisa e extensão; 

Atividades extracurriculares; Infraestrutura e recursos Materiais.  

Para extrair a opinião da maioria dos estudantes de graduação da UFG do CAJ sobre 

os diferentes aspectos avaliados, buscamos verificar a incidência de maiores porcentagens 

comparando os índices registrados nas alternativas A, B, C, D, e E. 

Portanto, a opinião dos estudantes de graduação do CAJ foi considerada em sua 

totalidade, e não separados por cursos.  

 

4.4.3.1 Ensino  

As informações relacionadas à questão “Como você avalia o nível de exigência do 

curso”, os resultados demonstraram que 60,17% dos alunos pensam que o seu curso exige na 

medida certa, seguido de 19,25% que acha que deveria exigir um pouco mais, 10,19% deveria 

exigir muito mais e, para apenas 8,41%, deveria exigir um pouco menos.  

Em relação ao quesito “Qual você considera a principal contribuição do curso” a 

maioria dos discentes acha que a aquisição de formação humana e profissional (71,61%) é a 

contribuição mais relevante, seguido pela obtenção de diploma de nível superior e aquisição 

de cultura geral (11,66% e 6,79%, respectivamente).  

 

4.4.3.2 Planos de ensino  

A questão 3 “Em que medida os planos de ensino das disciplinas são relevantes para 

os estudantes no desenvolvimento do curso”, demonstrou que a maioria acha que são 

relevantes (35,7%), seguido de altamente relevantes (28,75%). Vale a apena ressaltar que 

27,82% dos discentes deixaram a questão em branco.    

A técnica de ensino utilizada predominantemente pelos professores são aulas 

expositivas com a participação dos estudantes (39,25%), seguido de 18,63% somente aulas 

expositivas. Importante ressaltar que 27,85% dos discentes deixaram esta questão em branco. 
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Sobre o item “Você realiza ou realizou atividades de pesquisa nas disciplinas”, a 

maioria dos estudantes deixou a resposta em branco (29,20%). Somente 20,02% informaram 

que sim, na maior parte das disciplinas, seguido de 19,44% que sim, em menos da metade das 

disciplinas e 18,38%, não, em nenhuma disciplina. Ressalta-se a importância de melhorar a 

pergunta, especificando, se a pesquisas realizadas nas disciplinas são didáticas e/ou 

científicas.  

  A questão 6 avalia “Que tipos de material dentro os abaixo relacionados é mais 

utilizado por indicação dos professores durante o curso”, demonstrou que 28,84% deixaram a 

questão em branco; 27,46% afirmam que são livros textos e/ou manual; 20,25% falam que são 

cópias de capítulos ou trechos de livros seguido de 17,87% apostilas e resumos.  

 A questão 7 aborda sobre “Como você caracteriza o uso de recursos audiovisuais nas 

atividades de ensino aprendizagem do curso”. Os resultados demonstram que 36,81% dos 

estudantes disse que são adequados e disponíveis. Importante mencionar que 24,14% dos 

estudantes deixaram a questão em branco. Ressalta-se o desconhecimento do alunado em 

relação à quantidade e disponibilidade de equipamentos audiovisuais utilizados em salas de 

aulas.  

 Os instrumentos de avaliação utilizados pela maioria dos professores demonstram que 

59,54% afirmam que são provas escritas discursivas. Uma grande quantidade de discentes 

(29,42%) deixou a questão em branco. Somente 4,69% afirmam que realizam trabalhos em 

grupos.  

  

4.4.3.3 Trabalho docente  

Com relação à disponibilidade dos professores do curso na instituição para orientação 

extraclasse, a maioria dos discentes acha que os docentes têm disponibilidade (31,63%), 

seguido de 16,41% que afirmam que todos têm disponibilidade e 14,07%, que cerca da 

metade tem disponibilidade. Um total 29,42% dos discentes deixaram a questão em branco. 

 A questão 10 aborda se os professores têm demonstrado domínio do conteúdo das 

disciplinas, e os resultados demonstram que: 38,12% afirmam que sim, a maior parte deles; 

seguido de 24,56%, sim, todos demonstram domínio do conteúdo. Um total de 29,23% 

discentes deixou a questão em branco. 

 

4.4.3.4 Ensino, pesquisa e extensão  

Quando questionado se “Você esteve envolvido em algum projeto de pesquisa”, 

29,24% se interessaram, mas não tiveram oportunidade; seguidos de 13,81% sim, desenvolvo 
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pesquisa supervisionada ou não por docentes e 10,42% sim, participa de projetos de 

professores ou de estudantes da pós-graduação. As questões deixadas em branco somam 

30,82%.  

A questão 12 do instrumento avalia se “O seu curso oferece ou ofereceu oportunidades 

de participar em ações ou programas comunitários”, e demonstrou que a maioria das respostas 

foi deixada em branco (31,60%), seguido de 22,93% relata que o curso não ofereceu 

oportunidade; 17,67% informam que sim, em programas de extensão.  

 “Dos eventos que você participa, a maior parte foi promovida por”, os resultados 

demonstraram que a maioria afirma que foi na UFG (34,99%); 31,85% deixaram a questão 

em branco e 16,42% informam que não participam de eventos.  

“Que tipo de atividade acadêmica você desenvolve (desenvolveu), por mais tempo,  

durante o curso, além daquelas obrigatórias”. A maioria diz que nenhuma atividade (34,02%), 

e 31,87% deixaram em branco. Somente 12,33% participam de atividades relacionadas a 

projeto de pesquisa.  

A questão 16 aborda sobre “Seu curso apoia a participação de estudantes em eventos 

científicos”, e demonstra que a maioria deixou em branco (32,89%). Somente 19,02% e 

16,01% afirmam que sim, somente com a dispensa de presença as aulas e quando a 

participação se dá por iniciativa do curso, respectivamente.  Somente 15,15% dos discentes 

afirmam que sim, com dispensa de presença as aulas e ajuda de custo por parte da UFG a 

todos os participantes.  

Quando questionados se “O currículo do seu curso está articulado com aspectos 

sociais, políticos, culturais, econômicos e situações do cotidiano”, 32,20% deixaram a questão 

em branco. Somente 23,73% afirmam que sim, no ensino de várias disciplinas; 21,25%, sim, 

em todas as atividades do curso; 15,62%, sim, apenas no ensino de algumas disciplinas.  

 

4.4.3.5 Atividades extracurriculares  

Quando questionados sobre “Que atividades extracurriculares oferecidas pela UFG 

você participa ou participou”, 35,45% dizem que são atividades acadêmicas e/ou cientificas; 

21,08% relatam que nenhuma e 31,72% deixaram o quesito em branco. 

 

4.4.3.6 Infraestrutura e recursos materiais 

As salas de aulas utilizadas no curso são amplas, arejadas, bem iluminadas e com 

mobiliário satisfatório para 29,46%; 12,18% dizem que são pequenas, arejadas, bem 

iluminadas e com mobiliário satisfatório; 10,44% dizem que são pequenas, mal arejadas, mal 
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iluminadas e com mobiliário insatisfatório; 10,25% dizem que são pequenas, mal arejadas, 

bem iluminadas e com mobiliário satisfatório. 32,48% deixaram a questão em branco. 

Os laboratórios utilizados no curso são pequenos, mal arejados e iluminados e com 

mobiliário insatisfatório para 18,49%; 18,33% dizem que são amplos, arejados, bem 

iluminados e com mobiliário satisfatório; 16,29% dizem que são pequenos, arejados, bem 

iluminados e com mobiliário satisfatório. 34,01% deixaram a questão em branco. 

Os ambientes de estudos/leitura utilizados no curso são amplos, arejados, bem 

iluminados e com mobiliário satisfatório para 25,78% dos discentes; 14,92% dizem que são 

pequenos, mal arejados, mal iluminados e com mobiliário insatisfatório; 14,39% dizem que 

são pequenos, arejados, bem iluminados e com mobiliário satisfatório. 33,06% deixaram a 

questão em branco. 

O acesso aos estudantes de graduação às ferramentas computacionais na unidade 

acadêmica é limitado e insatisfatório para 10,53%; 13,98% dizem que a instituição não 

viabiliza as ferramentas e 11,96% dizem que é de forma limitada, mas satisfatória. Um total 

de 32,81% dos discentes deixou a questão em branco.  

Quando questionados se o material de consumo oferecido nas aulas práticas é 

suficiente para o número de estudantes, 19,54% dizem que sim, na maior parte delas; 17,03% 

dizem que sim, mas em menos da metade delas e 15,62% dizem que não em nenhuma delas.  

A maioria (32,87%) deixou a questão em branco. 

Com relação aos equipamentos disponíveis nas aulas práticas, se são suficientes para o 

número de estudantes, somente 19,30% dizem que sim, na maior parte delas; 18,58% dizem 

que sim, mas em menos da metade delas; 15,64% dizem que não, em nenhuma delas. 33,42% 

deixaram a questão em branco. 

“Como são os equipamentos de laboratório utilizados no seu curso”, a maioria dos 

discentes (23,09%) diz que são atualizados e bem conservados; 17,54% dizem que são 

desatualizados e bem conservados e 11,26% dizem que não há laboratório no seu curso. 

32,92% deixaram a questão em branco. 

Quando questionados “Com que frequência você utiliza as bibliotecas na UFG”, 

23,82% dizem que utilizam muito frequentemente; 19,22% dizem que utilizam com razoável 

frequência e 12,97% dizem que utilizam diariamente. 32,04% deixaram a questão em branco. 

Sobre o acervo da biblioteca, quanto a atualização, face as necessidades curriculares 

do seu curso, somente 24,14% dizem que é pouco atualizado; 22,74% dizem que é atualizado; 

10,01% dizem que é desatualizado. 32,20% deixaram a questão em branco. 
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“Com relação aos livros mais usados no curso, o número de exemplares disponíveis na 

biblioteca atende ao alunado”, somente 22,59% dizem que não atende; 20,13% dizem que 

atendem precariamente e 18,34% dizem que atende razoavelmente. Um total de 32,63% dos 

discentes deixou a questão em branco. 

As condições da biblioteca em relação ao horário de funcionamento a fim de atender 

as necessidades, 37,53% dizem que são adequados e 12,66% dizem que são plenamente 

adequadas. 32,55% deixaram a questão em branco.  

As condições da biblioteca em relação às instalações para leitura e estudo, para a 

maioria dos discentes (26,92%) dizem que são adequadas; 20,41% dizem que são pouco 

adequadas e 10,93% inadequadas. 32,41% deixaram a questão em branco.  

O conhecimento de informática para a maioria dos discentes é básico (28,73%), 

seguido de intermediário (25,58%) e avançado (9,34%). 32,41% deixaram a questão em 

branco. 

 

4.4.3.7 Considerações: diálogo com alguns coordenadores  

Satisfatório perceber, em primeiro lugar, o pronto atendimento de 12 

Coordenadores/NDE a essa solicitação da CAVI/UFG. Objetivando tecer uma rede de 

compreensão mais abrangente a respeito dos percentuais detectados nas respostas dos 

estudantes em sua autoavaliação do ambiente acadêmico, o comitê coordenador CAJ e 

CAVI/CAJ recorreu à leitura dos relatórios produzidos pelos NDE e enviados à CAVI, 

buscando a visão e a reflexão feita pelos Coordenadores/NDE de Cursos de Graduação do 

Campus de Jataí, cujos principais apontamentos encontram-se descriminados logo a seguir.  

Acreditamos que os NDE dos cursos que enviaram comentários, sugestões, reflexões e 

propostas de ações futuras que, com certeza, se reverterão em prol do aperfeiçoamento das 

atividades acadêmicas da UFG. Podemos dizer que a grande maioria concordou com os 

pontos positivos e com as fragilidades apontadas pelos estudantes.  

 

NDE do Curso de Geografia 

O NDE do Curso de Geografia preocupa-se com “a pouca participação dos estudantes 

nas atividades de pesquisa dos professores, cuja explicação está atrelada ao aluno 

trabalhador pois temos dificuldades em selecionar acadêmicos para as bolsas, que são 

colocadas a disposição pelos órgãos financiadores, dada a carência de horário dos mesmos”.  

Outra constatação, não coerente para o NDE, foi observada na adequação das 

instalações, as quais não são compatíveis com a realidade. Com relação ao nível de exigência 
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do curso, o NDE menciona que as respostas são comodistas, e que o curso deveria exigir mais 

e assim, apontar para uma melhora.  

Os planos de ensino, julgados relevantes para os estudantes, “não fica claro que haja 

uma lógica de atualidade desses quesitos para a formação, ou seja, aparentemente, a questão 

não sugere uma avaliação dos conteúdos do curso e o que o aluno avalia como necessário 

para sua formação”. Os planos de ensino seriam relevantes em relação a quê?  

A técnica de ensino mais usada pelos professores são aulas expositivas, mas o NDE 

preocupa-se com a baixa referencia a aulas práticas, o que pode indicar a necessidade de mais 

aulas dessa natureza.   

A avaliação de atividades de pesquisa nas disciplinas sugere que existe, mas deveria 

medir a pesquisa no desenvolvimento do curso e não na disciplina.  

O tipo de material usado pelos professores em sala de aula, segundo o NDE, reforça a 

fragmentação das nossas leituras e o baixo nível de leitura do curso, ao se deparar com 

respostas do tipo livros-textos, apostilas e resumos, cópias de trechos ou capítulos. “Os vícios 

dos cursos apostilados não resolvem a falta de hábito de leitura, aprofunda uma formação 

fragmentada”.  

Apesar da disponibilidade do uso de recursos audiovisuais nas atividades de ensino-

aprendizagem do curso, a instituição é precária em relação aos ambientes adequados para 

utilizá-los, tais como salas claras, tomadas ruins, péssima acústica, etc.   

Em relação aos instrumentos de avaliação adotados pelos professores, novamente 

indica-se o pouco uso de atividades práticas, sendo pertinente indicar a ampliação de aulas 

práticas no currículo de formação dos discentes.  

Os resultados referentes à disponibilidade dos docentes para atendimento extraclasse, 

segundo o NDE, parecem contraditórios, uma vez que 90% dos docentes é dedicação 

exclusiva. Tal contradição explica-se pelo fato da baixa disponibilidade dos alunos na 

convivência na universidade. Ressalta-se que o aumento da demanda antecede os dias de 

avaliações. O fato dos alunos terem aulas no período noturno significa que o aluno tem que se 

ausentar de uma aula para ter um atendimento extraclasse, passando a ter um entendimento 

errôneo da disponibilidade do docente.  

Os achados com relação ao domínio dos professores em relação ao conteúdo 

ministrado demonstraram baixa percepção dos discentes, levando o NDE a pensar que a 

rotatividade de docentes substitutos e a falta de professores, podem ter contribuído para a 

formação dessa percepção. 
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Novamente, ao analisar a participação dos discentes envolvidos em projetos de 

pesquisa, indica-se uma coerência com o perfil dos alunos, pouco disponíveis para a 

convivência do ambiente universitário. Os discentes não abrem mão do trabalho por uma 

bolsa de pesquisa, apesar de ter potencial para a pesquisa. Alguns mencionam que não 

tiveram oportunidade, e o NDE questiona-se: “a falta de oportunidade decorreu-se do que”. 

Segundo relato do NDE, “no campus, o comum é a dificuldade de encontrar alunos 

disponíveis para participar de projetos”.  

No que tange as questões 13 e 14, os achados corroboram com as questões anteriores, 

sobre a disponibilidade dos alunos. O aluno encontra-se “condicionado” a sala de aula, sendo 

que qualquer outro tipo de atividade extraclasse, não parece ser importante, demonstrando a 

falta de maturidade, autonomia, visão profissional e falta de condições de oportunidade.  

Na opinião do NDE, as questões 18 a 21 são contraditórias com a realidade do 

campus, sendo a infraestrutura de salas de aulas, biblioteca, equipamentos de laboratórios 

incoerentes com a percepção dada pelo estudante. Ainda, referente às questões 26 a 29, 

demonstra o pouco uso do corpo discente em relação ao acervo e condições da biblioteca.  

Outra preocupação do NDE refere-se ao uso e conhecimento de informática (questão 

30), demonstrando achados preocupantes, ou seja, a falta de domínio de informática.  

Por fim, as respostas dos estudantes de geografia indicam contradições, mas é coerente 

com o perfil do alunado, os quais buscam conciliar a vida de trabalhador e estudante noturno. 

Observa-se um comodismo frente às condições existentes e desmotivação do corpo discente.  

 

 NDE do Curso de Matemática  

O NDE do Curso de Matemática relata que no mínimo 50% dos discentes não 

responderam a autoavaliação ou demonstraram baixa aceitação desta avaliação, ou na verdade 

não entendem os motivos de participarem da mesma.  

Dos alunos que responderam, mais de 60% deles acham que o curso exige na medida 

certa e que este contribui para a sua formação humana e profissional. Apenas, 30% dos alunos 

indicam que poucas disciplinas do curso estão articuladas com aspectos sociais, políticos, 

culturais, econômicos e situações do cotidiano.  

No que tange as atividades de pesquisa nas disciplinas, apenas 30% avaliaram que o 

professor não usa este recurso como instrumento metodológico. Os alunos acham que os 

professores seguem o modelo clássico, ou seja, usam somente o recurso de aula expositiva, 

indicam livros textos, manuais ou apostilas, não indicam periódicos e que as provas são 
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escritas discursivas. Ainda sim, indicam que os docentes possuem domínio sobre o conteúdo 

da disciplina ministrada e que disponibiliza tempo para atendimento extraclasse.  

Vale a pena ressaltar que 40% dos discentes responderam que não desenvolvem 

atividades acadêmicas oferecidas pela UFG (monitoria, iniciação cientifica, projetos de 

pesquisa e extensão). Ainda, 30% afirmam que não participam de atividades extracurriculares 

oferecidas pelo curso (congresso, seminário).  

Com relação à infraestrutura, os alunos do curso demonstram estar satisfeitos com as 

salas de aulas, instalações da biblioteca, acervo atualizado. No entanto, indicam que o acesso 

a laboratórios de informática com disponibilidade de internet e softwares são inadequados.  

Em suma, o NDE se propõe a discutir sobre metodologias que possam despertar aos 

alunos interesse por atividade extraclasse, eventos científicos, projetos, além de divulgar os 

resultados da avaliação para o corpo discente e gestor da instituição.   

 

NDE do Curso de Pedagogia 

 O NDE do curso de pedagogia inferiu sobre o trabalho docente, informando que o 

curso tem buscado uma exigência maior de qualidade, mas os alunos ainda respondem que há 

uma exigência mínima. Segundo os alunos, o curso contribui para uma formação geral, 

humana e profissional. Considera-se que os planos de ensino são sempre relevantes e que as 

aulas são organizadas de modo a incentivar a participação dos alunos. As atividades de 

pesquisa ainda são incipientes a partir das disciplinas, assim como, o material utilizado para  

estudos concentra-se em apostilas e resumos, ponto de discussão para o novo PPC. Os 

recursos audiovisuais são usados adequadamente, porém, não existe no CAJ, insumos 

suficientes para a demanda do curso. A prova escrita discursiva é o instrumento de avaliação 

mais utilizado pelos professores, entretanto, observamos que muitos professores do curso já 

optam por outros instrumentos. Mesmo com a ausência de professores de Dedicação 

Exclusiva que estão para qualificação, à maioria dos professores em atuação têm 

disponibilidade para atendimento aos alunos. Isso implica que com o retorno dos referidos 

professores esse atendimento terá melhor qualidade. No item (domínio de conteúdo) encontra-

se dificuldades em relação ao mesmo, visto que o curso conta com oito professores substitutos 

atendendo às diversas disciplinas. Muitos alunos interessam em participar de projetos de 

pesquisa, uma vez que estão na universidade no noturno, do mesmo modo, não participam de 

atividades acadêmicas além das obrigatórias. O currículo do curso encontra-se articulado às 

questões sociais, políticas, econômicas e situações do cotidiano e essas discussões ocorrem 

em sala de aula. Segundo os alunos, a maioria das disciplinas possui material didático 
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suficiente, entretanto não concordamos com essa resposta, visto que os alunos compram 

material com recursos próprios porque na UFG não tem material disponível quando 

solicitado. A biblioteca é utilizada com razoável frequência e a quantidade de livros não é 

equivalente à demanda. O mínimo de conhecimento na área da informática que os alunos 

possuem pode contribuir positivamente para o desenvolvimento do trabalho docente. 

 Outro aspecto analisado é o desenvolvimento da gestão: em relação à participação de 

eventos, seminários científicos, o curso apoia e incentiva a participação nos mesmos, porém, 

faz-se necessário maior divulgação clara e objetiva das oportunidades e condições para os 

alunos. Em função do acervo ainda inadequado para a demanda do curso, habituou-se a 

oferecer resumos, apostilas xerocopiadas, o que incide na não frequência e utilização da 

biblioteca. De outro modo, é necessário dotar a biblioteca do básico e fundamental para as 

disciplinas. Os alunos afirmam que a biblioteca tem um acervo atualizado, como já 

mencionamos anteriormente, é preciso que a gestão atenda aos pedidos de livros 

integralmente, revendo inclusive, os títulos solicitados nos anos anteriores. Mesmo em 

situação de greve, é preciso atender minimamente ao fluxo da biblioteca.  

No quesito infraestrutura, ressaltamos a necessidade de melhores equipamentos e 

condições físicas. Os alunos no curso de pedagogia são na sua maioria, trabalhadoras e não 

participam das atividades extracurriculares pela Universidade Federal de Goiás, além disso, a 

participação em eventos científicos se limita àqueles próprios da instituição. 

 

NDE do Curso de Engenharia Florestal  

 O NDE do curso de engenharia florestal ressalta o baixo índice de discentes que 

responderam as questões propostas (aproximadamente 40%).  

 Em relação ao trabalho docente, os discentes consideram que os planos de ensino são 

relevantes para a obtenção do diploma de nível superior ou para aquisição de cultura geral, 

demonstrando que a função do plano não foi compreendida pelos discentes. Os professores do 

curso se comprometeram a enfatizar os planos de ensino nos próximos semestres. A maioria 

dos professores utilizam aulas expositivas com e sem a participação dos alunos e indicam 

livros textos e/ou manuais, apostilas e resumos. Os recursos audiovisuais utilizados nas 

atividades de ensino-aprendizagem do curso são adequados. Um total de 34,7% dos discentes 

informou que existe o desenvolvimento de atividades de pesquisa nas disciplinas. A maioria 

dos docentes utiliza de provas escritas discursivas para avaliar os alunos, reforçando o 

estímulo para aperfeiçoar a escrita.  
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A maioria dos docentes tem demonstrado domínio do conteúdo ministrado, os quais se 

preocupam com a formação de um bom profissional.  Somente 25% dos discentes 

consideraram ter um domínio intermediário de informático, seguido de básico (19,2%) e 

avançado (11,5%). Em suma, o NDE considera que o trabalho docente tem atendido as 

expectativas, oferecendo iniciação cientifica e tecnológica aos estudantes, participação em 

projetos de pesquisa e extensão.  

 No que tange o desenvolvimento do PPI, os discentes do curso de engenharia 

florestal acham que o curso exige na medida certa, o que corrobora com a visão dos docentes. 

Na opinião dos estudantes, a aquisição de formação humana e profissional seria a principal 

contribuição do curso. Com relação aos planos de ensino, os docentes acreditam que os 

discentes não entenderam a sua função, demonstrando desta maneira a necessidade de se 

enfatizar o mesmo no início dos próximos semestres. A maioria dos docentes indica livros 

textos, manuais e apostilas para estudo. Dos estudantes que responderam a avaliação, mais da 

metade se sente motivado a participar em eventos científicos. O currículo do curso encontra-

se articulado com aspectos sociais, políticos, culturais e econômicos para a metade dos alunos 

que responderam a avaliação. O NDE do curso está realizando contínuas discussões para 

adequação do PPC a fim de atender tal quesito e acredita que o PPI, em termos de finalidade, 

compromisso, vocação e inserção regional, têm atingido em sua plenitude.  

 Os resultados da autoavaliação em relação o Desenvolvimento da Gestão tem 

demonstrado que menos da metade dos alunos avaliados encontram-se envolvidos com 

projetos de pesquisa. Tal situação se justifica pelo fato do pequeno número de docentes 

vinculados ao curso, os quais encontram em fase de implantação de suas linhas de pesquisa. 

Achados similares foram observados em relação à participação em ações ou programas, sendo 

justificado que as disciplinas específicas do curso são ofertadas a partir do 6º. Período, as 

quais possibilitariam a implantação de atividades. Os discentes participam de atividades 

extracurriculares, sendo estimulados pela coordenação do curso. Além disso, participam de 

iniciação cientifica, projetos de pesquisa e extensão. O NDE ressalta que após a implantação 

do Centro Acadêmico do Curso de Engenharia Florestal, os discentes passarão a elaborar 

atividades condizentes com os anseios. Segundo os discentes do curso, a unidade 

disponibiliza de forma limitada ferramentas computacionais. Em geral, o NDE do curso 

considera que os meios de gestão para atingir os objetivos propostos e projetos institucionais 

devem ser aprimorados.  

 Sobre a situação da infraestrutura e recursos materiais, segundo a percepção dos  

discentes do curso, o uso de recursos audiovisuais é adequado. Os alunos não estão totalmente 
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satisfeitos com as salas de aulas. Os laboratórios e ambientes de estudo/leitura foram 

considerados arejados, bem iluminados e com mobiliário satisfatório, independente de amplos 

ou pequenos. Ainda, julgam que os equipamentos disponíveis nas aulas práticas são 

suficientes para os estudantes e que se encontram bem conservados. Segundo o NDE, os 

laboratórios específicos ainda não foram construídos e o número de equipamentos específicos 

do curso é insuficiente para a demanda e bom andamento das atividades acadêmicas.  

Por fim, as funções atribuídas à universidade, na visão dos discentes participantes 

da avaliação, demonstram que os discentes desenvolveram projetos de pesquisa e que o curso 

oferece oportunidade para participar de ações ou programas comunitários. O NDE ressalta 

que algumas disciplinas específicas estão sendo ofertadas no decorrer do ano e que poderão 

vincular tais atividades. As atividades extracurriculares são oferecidas pela instituição e tem 

adesão dos alunos, sendo que a maioria participa de atividades promovidas pela própria UFG. 

Além das atividades obrigatórias, a maioria dos alunos não está vinculado a nenhuma outra 

atividade. Segundo os discentes, o acesso às ferramentas computacionais é ilimitado, da 

mesma forma, a instalações da biblioteca, o acervo e horários de funcionamento da biblioteca. 

Ressalta-se que o número de exemplares disponíveis é limitado. Os docentes do NDE do 

curso de Engenharia florestal reforçam a necessidade urgente da construção do prédio com 

recursos do REUNI, a fim de atender os laboratórios temáticos, os quais são importantes para 

a formação do alunado.   

 

NDE do Curso de Medicina Veterinária 

 O NDE do curso de Medicina Veterinária ressalta o alto percentual de discentes que 

deixaram a questão referente à importância do plano de ensino em branco. O NDE concluiu 

que isso se deve ao desconhecimento da importância de tal documento. Como sugestão, 

sugere, além da apresentação do plano de ensino no início do semestre, análise periódica do 

plano, a fim de sensibilizar os discentes quanto à importância do mesmo.  

 Segundo o NDE do curso, a falta de infraestrutura e deficiência de técnicos seriam os 

fatores responsáveis pela falta de aulas práticas relatada por grande parte dos discentes. Sobre 

essa questão, a maioria dos estudantes responderam que a maioria dos docentes utilizam 

somente aulas expositivas como método de ensino. A deficiência de material bibliográfico 

(livros) também é apontada como o principal motivo que os discentes recorrem a cópias de 

capítulos de livros como principal fonte de estudos, bem como, o baixo poder aquisitivo dos 

discentes, que dificultaria a aquisição de material bibliográfico. 

 Em relação à utilização de recursos audiovisuais, a maioria dos discentes relatam o uso 
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de tais recursos durante as aulas. O NDE ressalta a falta de salas com iluminação adequada e a 

deficiência de equipamentos para atender toda a demanda existente. Sobre a metodologia de 

avaliação da aprendizagem, a maioria dos discentes relatam que grande parte dos professores 

utilizam somente a avaliação teórica discursiva como método. O NDE argumenta que tal 

recurso deve ser aprimorado, de modo a abranger diferentes formas de avaliação. 

Adicionalmente, o NDE também relata a deficiência de estrutura e materiais para realização 

de avaliações práticas. 

 O atendimento extraclasse, segundo os discentes do curso, é total ou parcialmente 

satisfatório. Segundo o NDE do curso, uma forma de melhorar esse atendimento seria a 

reserva de horário para atendimento ao aluno e divulgação impressa dessa disponibilidade. A 

maioria dos discentes relata que os docentes do curso apresentam domínio do conteúdo 

ministrado, e uma parcela menor, relata que metade ou menos dos professores não possuem o 

domínio desejado. O NDE argumenta que o curso possui deficiência no número de 

professores e que, por esse motivo, os docentes do curso ministram disciplinas que não são de 

sua área, comprometendo a qualidade do ensino. 

 A maioria dos alunos do curso relatam que a principal contribuição do curso é a 

formação humana e profissional. De acordo com o NDE do referido curso, esse 

reconhecimento se deve principalmente pela inclusão na grade curricular de disciplinas que 

abordam aspectos sociais e bem estar animal. 

 A respeito das questões que abordam a infraestrutura das salas de aula, laboratórios e 

locais disponíveis para estudo, a maioria dos discentes responderam que as consideram 

inadequadas. O NDE relata que esse padrão de resposta reflete a deficiência estrutural 

apresentada pelo Campus e que isso interfere negativamente no processo de ensino-

aprendizagem. Esse fato também está presente no que diz respeito à disponibilidade de 

materiais de consumo e equipamentos para aulas práticas. Outro quesito avaliado 

negativamente pelos discentes é sobre o material bibliográfico disponível, que espelha a falta 

de recursos para atualização e compra de maior número de exemplares.   

 

NDE de Educação Física 

O NDE do curso de Educação Física relata que a maioria dos discentes consideram 

que os docentes do curso exigem de maneira satisfatória. No entanto, o NDE ressalta que um 

parcela considerável dos alunos consideram que os docentes deveriam exigir um pouco mais 

ou mesmo muito mais em suas disciplinas. Em relação aos planos de ensino, a maioria dos 

alunos responderam que os consideram “relevantes” ou “altamente relevantes”. O NDE do 
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curso, assim como de outros cursos, chama a atenção ao percentual considerável de alunos 

que deixaram a questão em branco, sendo tal fato explicado, pelo NDE, como 

desconhecimento da importância do plano de ensino, ou mesmo desinteresse dos discentes, a 

esse respeito.  

Quanto às técnicas de ensino utilizadas pelos professores em sala de aula, a maioria 

respondeu que o método inclui “aulas expositivas” ou “aulas expositivas com participação dos 

estudantes”. Esse alto percentual de alunos que indicam maior prevalência de “aulas 

expositivas”  e “expositivas com a participação dos alunos” justifica-se pelo fato do curso de 

educação física constituir-se de uma grande variedade de disciplinas teóricas, as quais 

permitem que o aluno tenha uma boa fundamentação teórica para posterior atuação 

profissional. No entanto, o NDE ressalta que o curso é constituído de aproximadamente 47% 

de aulas práticas, o que pode subsidiar uma segunda hipótese, interpretando este resultado 

como uma inadequada percepção dos alunos sobre “teoria” e “prática”. O NDE sugere ainda 

que, apesar destas hipóteses, torna-se essencial que o quadro docente revise a equalização das 

atividades teóricas e práticas, em atendimento ao PPC. 

As respostas sobre a utilização de atividades de pesquisa durante as aulas também foi 

questionada pelo NDE de Educação Física. A maioria dos discentes respondeu “sim, em todas 

as disciplinas” ou “sim, na maior parte das disciplinas”. Entretanto, um percentual de alunos 

respondeu que “não, em nenhuma das disciplinas”. Esse dado é questionado pelo NDE. Sobre 

o tipo de material mais indicado/utilizado pelos professores do curso, grande parte dos alunos 

relatam a utilização de livros texto ou resumos e apostilas. Novamente, o NDE questiona esse 

dado, argumentando que os alunos consideram que todo material fotocopiado seja apostila, 

mesmo se tratando de um capítulo de livro. O NDE relata também que as disciplinas do curso 

devem incentivar a utilização de periódicos especializados como fonte de estudos, por 

considerá-los mais atualizados. 

Quanto ao uso de recursos audiovisuais no processo de ensino-aprendizagem, os 

discentes do curso o consideram adequado, no entanto, referem a indisponibilidade de 

equipamentos como fator a ser melhorado. O relatório do NDE do curso indica a avaliação 

teórica discursiva como principal instrumento de avaliação adotada pelos docentes do curso. 

Em relação ao atendimento extraclasse, o relatório demonstra um maior percentual de 

respostas indicando que todos ou a maioria dos docentes tem disponibilidade para tal 

atendimento. A questão referente ao domínio do conteúdo pelos docentes do curso também 

foi considerado positivamente pela maior parte dos alunos. 

Outra questão abordada neste instrumento relaciona-se a articulação do currículo do 
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curso com os aspectos sociais, políticos, culturais, econômicos e situações do cotidiano. Sobre 

esse aspecto, a maioria dos discentes relatou que nas atividades do curso ou nas disciplinas 

ocorre essa articulação. Segundo o NDE, “Em observância aos indicadores avaliados pelos 

alunos, percebe-se que o curso de Educação Física está em consonância com o que preconiza 

o PPI, ou seja, têm conseguido articular seu projeto de formação aos aspectos sociais, 

políticos, culturais e econômicos da sociedade brasileira”. 

 O NDE do curso identifica na questão referente à participação discente em projetos de 

pesquisa uma baixa demanda de projetos de pesquisa em desenvolvimento: “Esse fato pode 

justificar-se pela característica do quadro docente do curso, que é predominantemente 

mestre, o que, provavelmente, tem dificultado o acesso aos programas de fomento à 

pesquisa.” A respeito da participação em ações ou programas comunitários, a maioria dos 

discentes relata participação. Segundo o NDE, esse dado positivo deve-se à tradição do curso 

em ações extencionistas. Padrão semelhante de resposta foi observado na questão sobre 

participação em eventos científicos, sendo que a maioria relata participação também em 

atividades de iniciação científica, extensão e monitoria. O incentivo mais relatado à 

participação em eventos foi aquelas dispensadas de aulas. De acordo com o relato do NDE, 

“Esses dados sinalizam o fato do curso não ter tido, até este momento, dotação orçamentária 

própria para este tipo de ação, ficando sempre na dependência da liberação de recursos por 

parte do Câmpus, que na maioria das vezes também não dispunha de condições 

orçamentárias. Assim, cabe ressaltar a importância da Instituição buscar mecanismos de 

apoio às ações científicas.”  

As condições gerais relativas à infraestrutura física foram investigadas e quanto às 

salas de aula, ambientes de estudo e laboratórios utilizados no curso, a maioria dos alunos 

respondeu que os ambientes (sejam eles, pequenos ou amplos) são arejados, bem iluminados e 

com mobiliário satisfatório. Parcela considerável considera o acesso à internet insatisfatório. 

Segundo o NDE, esse resultado evidencia uma dificuldade atual do Câmpus Jataí, o qual 

possui somente uma sala de informática disponível aos estudantes, o que evidencia a 

necessidade de ampliação da infraestrutura e principalmente do acesso ilimitado à internet. 

Em relação à disponibilidade de materiais de consumo e equipamentos utilizados em 

aulas práticas, a maioria dos alunos respondeu que os materiais estão disponíveis em todas ou 

na maior parte das aulas. Resultado semelhante foi observado nas respostas referentes ao 

acervo bibliográfico. Porém, parcela significativa considera os aspectos referentes ao acervo 

ou instalações da biblioteca inadequados. O NDE sugere investimento maior nessa área a fim 

de minimizar as deficiências apontadas. 
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Ao serem indagados sobre “as atividades extracurriculares oferecidas pela UFG que os 

alunos mais participam”, a maior parte dos estudantes indicou o estudo de línguas 

estrangeiras. Atividades acadêmicas e/ou científicas, tais como palestras, conferências ou 

seminários também foram citadas. O relatório do NDE refere a essa questão: “Considerando 

que a política de esporte e lazer da UFG (PDI 2011-2015, cap.3, Políticas Institucionais, 

pag. 44-45) se pauta em ações planejadas, cuja finalidade é a promoção de atividades 

corporais, de lazer e esportes, voltados para o atendimento das necessidades da comunidade 

universitária, esse percentual provavelmente é bastante inferior ao pré-estabelecido pela 

Instituição. O curso de educação física tem se preocupado com estas ações, tendo atualmente 

conseguido apoio do Ministério dos Esportes para a implementação do Projeto Segundo 

Tempo. A partir desta e das demais ações que o Curso tem proposto, acreditamos que o 

percentual de estudantes que participam de atividades físicas/esportivas tende a aumentar. 

No entanto, o aporte para implementação da Política de esporte e lazer subsidiada pelo 

Ministério de Esporte se apresenta a curto prazo. É meta desse ministério dar subsídios para 

o inicio dessas atividades. Cabe às universidades contempladas com o programa buscar 

recursos e alternativas para, após o período de vigência do projeto (24 meses), consigam 

continuar com as ações de revitalização do esporte no âmbito das universidades. Nesse 

sentido, nossa análise aponta para a necessidade da UFG atentar-se para as ações e metas 

previstas do PDI 2011-2015 e buscar alternativas para torná-lo exequível.” 

Em relação à frequência à biblioteca e acesso a portais de conhecimento, o NDE 

argumenta que a baixa utilização desses serviços deve ser estimulada através de maior 

investimento que contribua para a maior permanência do aluno no Campus, bem como o 

incentivo à prática esportiva e a construção do centro poliesportivo proposto no PPI. 

 

Curso de Ciências Biológicas 

 O NDE do curso de Ciências Biológicas, em seu relatório, informa que quanto à 

exigência dos docentes, as opiniões mais frequentes situam-se de forma semelhante entre as 

alternativas “os docentes deveriam exigir um pouco mais” e os “docentes deveriam exigir um 

pouco menos”, demonstrando uma dicotomia na avaliação dos discentes nessa questão. A 

maioria dos discentes também responderam que a principal contribuição do curso seria a 

formação humana e profissional. Sobre a importância dos planos de ensino, os estudantes, em 

sua maioria, consideram-no relevantes. O NDE informa que tais planos de ensino são 

disponibilizados na página do curso e que, dessa forma, conseguem dar maior visibilidade ao 

documento. 
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 Assim como citado por outros NDE, a maioria dos discentes informa que o principal 

método de ensino são aulas expositivas e, a exemplo de outros cursos, o NDE justifica esse 

fato pela falta de estrutura física no CAJ. Entretanto, segundo o relatório do curso, muitos 

docentes têm optado por aulas práticas virtuais ou outras metodologias menos onerosas como 

forma de minimizar o problema de infraestrutura. O mesmo padrão de resposta e também a 

justificativa do NDE permeiam as questões referentes a material de consumo e equipamentos 

dos laboratórios, bem como a realização de pesquisas nas diferentes disciplinas do curso. 

 As questões referentes à biblioteca e acervo bibliográfico também receberam 

comentários que diz respeito à escassez de exemplares e estrutura física, refletindo a resposta 

da maioria dos discentes que informam utilizar livros-textos, apostilas e resumos, seguido da 

utilização de fotocópias como material de estudo. Resposta semelhante pode ser observada na 

questão sobre utilização de recursos audiovisuais, em que a maioria dos alunos relatam a 

utilização de tais recursos, porém nem sempre estes estão disponíveis. Mais uma vez o NDE 

argumenta, informando que o curso de Ciências Biológicas possui apenas dois projetores 

multimídias, aliado ao fato de possuir elevada carga horária em diversos cursos. 

  O método de avaliação mais mencionado pelos discentes foi a avaliação teórica 

discursiva e a maioria destes discentes informam que os docentes do curso mencionam que a 

maioria dos docentes apresentam disponibilidade de horários para atendimento extraclasse. 

De acordo com o NDE, essa constatação se deve ao fato de que a grande maioria dos docentes 

possui regime de dedicação exclusiva. Pouco mais que a metade dos respondentes, relatam 

que a maioria dos docentes do curso possuem domínio do conteúdo das disciplinas 

ministradas. 

 Sobre a participação dos discentes em projetos de pesquisa, a resposta mais frequente 

foi de que o aluno não participa de projetos de pesquisa. Esse padrão de resposta é relatado 

com preocupação pelo NDE do curso, uma vez que o curso visa, entre outros objetivos, 

formar professores e pesquisadores, e que os docentes do curso possuem grande número de 

projetos em andamento, o que não justifica a baixa participação relatada pelos alunos. Sobre a 

participação em ações comunitárias, as respostas apresentadas demonstram percentuais 

semelhantes, com leve predomínio daqueles que informam participar de tais ações. Quanto à 

participação em atividades acadêmicas extraclasse, os percentuais de alunos que participam e 

não participam são idênticos. O NDE do curso demonstra preocupação com a baixa adesão de 

seus alunos a atividades disponíveis no CAJ, como atividades culturais e estudo de línguas. A 

maioria dos alunos do curso participaram de eventos científicos. O NDE do curso também 

demonstra preocupação frente às respostas a respeito do incentivo à participação em eventos, 
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sugerindo que parcela significativa dos discentes desconhece os programas de apoio 

disponíveis na UFG. 

 A respeito da estrutura física das salas de aula, o maior percentual de respostas 

considerou as salas inadequadas, refletindo mais uma vez a problemática de estrutura física já 

mencionada anteriormente que pode ser também verificada nas respostas quanto ao espaço 

disponível para estudos. No entanto, os laboratórios utilizados foram melhor avaliados. O 

item sobre disponibilidade de equipamentos de informática e acesso à internet e também 

materiais de consumo e equipamentos dos laboratórios didáticos foram avaliados 

negativamente pela maioria dos estudantes, refletindo mais uma vez os problemas de 

infraestrutura do Campus. A maioria dos discentes relatam utilizar frequentemente a 

biblioteca como local de estudo, o que, segundo o NDE, reforça a necessidade de ampliar e 

melhorar tal espaço, bem como o acervo bibliográfico. Em relação ao conhecimento de 

informática, o NDE demonstra preocupação frente ao padrão de resposta que indica que 

maioria dos discentes relatam possuir conhecimento básico ou intermediário no assunto. O 

NDE relata ainda grande preocupação em relação à elevada taxa de discentes que deixaram 

questões em branco o que, de acordo com seu relatório, reflete o desinteresse dos discentes 

pela auto-avaliação, o que torna necessário ações que visem conscientizar os discentes sobre a 

importância desse instrumento.  

 

NDE do Curso de Agronomia 

 O NDE do curso de Agronomia chama a atenção para o grande número de questões 

deixadas em branco, o que demonstra o desinteresse de boa parte dos discentes pela 

autoavaliação. O relatório entregue pelo NDE limita-se somente a resumir o padrão de 

respostas dos discentes, por esse motivo, restringimo-nos a reproduzir literalmente as 

informações contidas nesse relatório. 

 

“Os alunos do curso de Agronomia entendem, na sua maioria, que a 

principal contribuição do curso é a aquisição de formação humana e 

profissional. Quanto aos planos de ensino as respostas evidenciaram que os 

alunos consideram que esse instrumento é relevante. Com relação à 

utilização da pesquisa como metodologia de ensino, as respostas evidenciam 

a característica do curso de Agronomia que não favorece o uso dessa 

estratégia. Quanto à técnica de ensino, há um predomínio de aulas 

expositivas com participação dos estudantes. Quanto ao tipo de material 

utilizado, houve um equilíbrio entre Livros-texto e/ou manuais; Apostilas e 

resumos e Cópias de trechos ou capítulos de livros, o que reflete a realidade 

do curso de Agronomia. No campus há relativa escassez de recursos 
audiovisuais, mas no curso de Agronomia há um esforço pessoal dos 

professores em dispor dos recursos necessários, o que refletiu na resposta 

dos alunos que considerou adequado, mas nem sempre disponível o uso de 
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recursos audiovisuais nas atividades de ensino e aprendizagem. Os 

instrumentos de avaliação mais utilizados pelos professores no curso de 

Agronomia foram prova escrita e discursiva. As respostas indicaram 

satisfação dos alunos mediante o atendimento extraclasse. Os alunos 

consideram que a maior parte ou todos os professores demonstraram 

domínio de conteúdo das disciplinas ministradas.” 

 

 Sobre as questões envolvendo o desenvolvimento do PPI e da gestão, o NDE do curso 

de Agronomia relata:  

“Quanto à participação em projetos de pesquisa a maioria dos alunos 

respondeu que tem ou tiveram interesse, mas não tiveram oportunidade, 

embora em proporção menor outros alunos tiveram interesse e também 

tiveram oportunidade. A maior parte dos alunos considerou que o curso não 

oferece/ofereceu oportunidade de participação em programas comunitários. 

As atividades extracurriculares oferecidas pela UFG que os alunos mais 
participaram foram palestras, conferências e seminários. Dos eventos 

(congressos, jornadas, seminários, etc.) que os discentes participaram, a 

maior parte foi oferecida pela própria instituição de ensino. A maior parte 

dos alunos não desenvolve outra atividade acadêmica além das atividades 

obrigatórias. Na questão a respeito do estímulo a participação em eventos 

científicos, a maioria respondeu que o curso apóia a participação, mas a 

forma de apoio foi bem distribuída nas repostas. Na avaliação dos alunos, o 

currículo do curso de Agronomia está articulado com os aspectos, sociais, 

políticos, culturais, econômicos e situações do cotidiano.” 

 

 A respeito da infra-estrutura, recursos materiais e funções atribuídas à universidade, o 

relatório do NDE traz as seguintes informações:  

 

“Com relação às condições das instalações físicas das salas de aulas, a 

maioria (27,9%) considerou amplos, arejados, bem iluminados e com 

mobiliário adequado. Já com relação aos laboratórios a maioria dos alunos 

considerou que arejados, bem iluminados e com mobiliário razoavelmente 

satisfatório. Com relação aos ambientes de estudo/leitura os alunos 

consideraram que esses são arejados, bem iluminados e com mobiliário 

satisfatório. Na questão de como a unidade acadêmica viabiliza o acesso às 

ferramentas computacionais, predomina a resposta que ocorre de forma 

limitada e insatisfatória. Com relação ao material de consumo oferecido nas 

aulas práticas, a maior parte considerou que é suficiente para o número de 

estudantes. Em termos de equipamentos disponíveis nas aulas práticas, a 

maior parte dos estudantes considerou que há disponibilidade, mas parte 

considera que é insuficiente para todos. Com relação aos equipamentos de 

laboratórios utilizados, parte dos alunos considera que são atualizados e 

outra parte que são desatualizados, mas a maioria concorda que os 

equipamentos são bem conservados. Com relação à biblioteca, a maioria dos 
alunos do curso de Agronomia respondeu que a utiliza com razoável 

frequência, o acervo é atualizado e o número de livros mais utilizados atende 

precariamente ao número de estudantes. O horário de funcionamento da 

biblioteca é considerado adequado. Em relação à instalação para leitura e 

estudo, a maior parte considerou adequada. Os alunos qualificaram seus 

conhecimentos de informática como básicos.” 

 

NDE do Curso de Biomedicina 

O NDE do Curso de Biomedicina coloca como consideração geral, que na maioria das 

questões, grande parte dos alunos (em média 26%) deixou as questões em branco e propõe 
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como ação corretiva o incentivo aos alunos a responderem adequadamente os questionários 

no momento da matrícula, por meio de esclarecimentos sobre o processo e a importância dos 

relatórios de auto-avaliação para o crescimento e desenvolvimento do curso e do CAJ. 

O NDE aponta algumas propostas para melhoria das atividades de ensino, como por 

exemplo, disponibilização de senhas de acesso ao Portal CAPES em computadores 

particulares, a fim de ampliar o leque de materiais de estudo e pesquisa para os estudantes, já 

que a maioria dos alunos considerou que o principal tipo de material didático indicado por 

professores são livros ou manuais. 

A disponibilidade da maioria dos professores foi apontada por 35,6% dos estudantes. 

O resultado mostra um aspecto positivo na interação discente-docente, principalmente, no que 

diz respeito ao aprendizado e bom relacionamento. No entanto, o NDE entende que ainda há 

necessidade de melhora deste quesito, pois a opção “todos tem disponibilidade” deveria ser a 

mais cotada. Assim, faz-se necessário um trabalho interno do colegiado para definição de 

estratégias para aumentar a satisfação dos alunos neste quesito. 

Com relação à participação em projetos de pesquisa, a maioria dos alunos relata que se 

interessou, mas não teve oportunidade. O NDE considera que este fato reflete uma realidade 

do Campus que possui características que dificultam as ações de pesquisa. Essas dificuldades 

envolvem a infra-estrutura, número de professores e o fato de a maioria dos professores serem 

recém-chegados e ainda estarem se adequando às condições do Campus. 

A maioria dos alunos aponta que os laboratórios utilizados pelo curso ainda precisam 

ser melhorados, pois além do curso possuir pouquíssimos laboratórios, estes são na realidade 

e na visão dos estudantes pequenos e mal arejados (46%), não oferecem em nenhuma aula ou 

em menos da metade das aulas, material de consumo suficiente para o número de estudantes 

(55,2%) e equipamentos não são suficientes em nenhuma aula ou em menos da metade das 

aulas prática (56,3%). O NDE coloca que poderia se pensar numa redução do número de 

alunos por aulas práticas para melhor adequação dos estudantes a atual situação deste campus. 

Talvez assim os estudantes possam ser mais bem atendidos em termos de espaço e oferta de 

equipamentos e material de consumo. 

A utilização da biblioteca por nossos estudantes é bastante alta (69%). Entretanto, o 

gargalo neste quesito é ainda uma das fragilidades do campus que precisam e aos poucos 

estão sendo melhoradas, como observado pela disponibilidade de obras atualizadas (57,4%) 

face as necessidade do curso, mas que ainda em quantidade precárias de exemplares para 

atender a demanda de estudantes (64,3%). Ainda, o número de exemplares de livros usados no 

curso disponíveis na biblioteca não atende a maioria dos alunos (40,2%) ou atende 
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precariamente (24,1%), sendo uma das grandes fragilidades de infra-estrutura e recursos 

materiais do CAJ. 

De acordo com o NDE, as ferramentas computacionais são um recurso fundamental e 

que poderia ser mais bem explorado pelos docentes na universidade, principalmente para 

pesquisas no Portal de Periódicos CAPES, caso houvesse mais disponibilidade de acesso de 

tais ferramentas. Um número elevado de estudantes (52,9%) informou que esta viabilização é 

limitada, insatisfatória ou ausente.  O uso destas ferramentas se dá por meio de recursos dos 

próprios alunos. Novamente, o NDE sugere que a disponibilização por parte da UFG de 

senhas para que os estudantes tenham acesso ao Portal CAPES por meio de seus 

computadores pessoais poderia ser uma ótima saída para a melhoria da pesquisa científica por 

meio de ferramentas computacionais e que poderia refletir positivamente nos seguintes itens: 

“Atividade de pesquisa como estratégias de aprendizagem” e “Tipo de material mais indicado 

pelos docentes para estudo”. 

O NDE coloca que o item desenvolvimento de atividades no curso, além de 

obrigatórias, merece atenção e preocupação, pois 35,6% dos estudantes alegaram não 

participar de atividades acadêmicas além das obrigatórias. Para uma boa formação 

profissional, essas atividades são de suma importância, pois permitem ao aluno crescimento 

pessoal, profissional, além de participarem como meio de interação discente-docente. 

Medidas de informação e incentivo devem ser tomadas, a fim de aproximar os alunos de 

atividades que vão além da sala de aula. Além disso, a maioria dos alunos (31,0%) relatou não 

ter participado de nenhuma atividade extracurricular desenvolvida pela própria UFG, o que 

também chama atenção, pois os eventos da UFG são pouco divulgados, ou estão em pequena 

quantidade para os alunos da área da saúde e do CAJ, e ainda os alunos estão desinteressados. 

Essa situação é preocupante e exige ações corretivas urgentes para que os alunos aproveitem e 

vivam mais a própria instituição de ensino. 

 

NDE do Curso de Enfermagem 

A maioria dos alunos avaliou positivamente o trabalho docente do curso de 

enfermagem. O NDE do curso de Enfermagem comenta que é importante que o trabalho 

docente seja avaliado pelos alunos, pois esta avaliação gera subsídios para reflexão dos 

professores sobre suas práticas educativas e esta reflexão pode gerar ações que melhorem o 

trabalho docente e como consequência melhore o processo de ensino aprendizagem. Ainda, 

sugere que a avaliação dos alunos deve ser discutida nas reuniões de curso para que os 

professores tenham a possibilidade de fazer uma reflexão sobre a ação docente. 
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Com relação ao PPI, a maioria doa alunos concorda que os planos de ensino estão em 

consonância com o PPC. O NDE comenta que existe um direcionamento para a elaboração 

dos projetos pedagógicos dos cursos. Projeto vem do latim projectu, particípio passado do 

verbo projecere, que significa lançar para diante. É chamado pedagógico porque possibilita a 

efetivação da intencionalidade da escola, que é a formação do cidadão participativo, 

responsável, compromissado, crítico e criativo. De acordo Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei 9394/94), em seu artigo 12, inciso I, os estabelecimentos de ensino, 

respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino devem elaborar os seus projetos 

tendo em vista o enfoque da formação na instituição. O aluno enquanto sujeito de sua 

formação deve conhecer o PPI e o PPC da instituição formadora. Ainda, sugere que se deve 

promover encontros para conhecimento de discussões do PPI e PPC da instituição. 

O NDE de enfermagem comenta que a infra-estrutura do campus de Jataí está em 

construção. As salas são bem iluminadas, entretanto, como não há cortinas, a claridade 

interfere na visualização das projeções. Em relação às instalações da Biblioteca ela foi 

reestruturada colocando-se espaços individuais e coletivos de estudo. Destaca-se que o acervo 

bibliográfico não atende de forma adequada ao curso, uma vez que o número de exemplares 

na biblioteca não atende ao número de alunos do curso. Quanto ao laboratório de informática 

o acesso dos alunos é pequeno uma vez que há poucos computadores para o número de 

alunos, e estes laboratórios são na maioria das vezes utilizados por cursos da área de 

informática para aulas teórico-práticas, não sendo possível disponibilizar para os alunos de 

outros cursos. A resposta dos alunos sobre como qualificam o conhecimento sobre informática 

demonstra a necessidade de dar mais oportunidades para os alunos conhecer esta importante 

ferramenta do conhecimento. Os docentes do curso de graduação em enfermagem tem se 

empenhado no sentido de cobrar a melhoria do acervo da biblioteca. Recebemos nos últimos 

dois anos exemplares, mas não foram suficientes para atender o número de alunos do curso. É 

imprescindível para a qualidade do processo de ensino aprendizagem que biblioteca receba 

mais livros. Em relação às salas de aulas, sugere-se a instalação de aparelhos de ar 

condicionado ou ventiladores (silenciosos) nas salas de aula, para tornar o ambiente mais 

agradável aos alunos e professores e facilitar o processo ensino-aprendizagem. A instalação de 

cortinas ou insulfilmes nos vidros das salas de aula, para tornar o ambiente mais propício para 

a projeção de slides. E, a ampliação do número de salas de aulas que são hoje insuficientes 

para o número de alunos. Espera-se que os livros solicitados sejam adquiridos para a 

biblioteca do CAJ. Solicita-se a implementação de mais laboratórios de informática, para que 

os alunos possam ter acesso a esses recursos.  
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As questões relacionadas à gestão mostram que muitos alunos ainda não participam de 

projetos de pesquisa e de extensão. De acordo com o regimento desta instituição, o tripé 

ensino, pesquisa e extensão, é fundamental. O curso de Enfermagem vive um problema grave 

desde o início do curso que vem se agravando à medida que entra mais alunos e que os alunos 

avançam nos períodos, pois hoje contamos com 11 professores efetivos e destes, 1 sendo 20 

horas para cumprir uma carga horária mínima de 4.000 h (regulamentada pelas Diretrizes 

Curriculares), sendo que dois professores saíram da instituição. As Diretrizes orientam ainda 

que haja atividades teóricas e práticas desde o primeiro período do curso assim as atividades 

de ensino teóricas e práticas demandam muitas horas dos professores. No entanto, os 

professores se envolvem muito em atividades de ensino e administrativas, tornando as 

possibilidades de desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensão reduzidas.  Mesmo 

assim, num esforço muito grande, o curso de Enfermagem tem um PET – Enfermagem 

desenvolvendo atividades de pesquisa e extensão com 12 bolsistas, a maior parte dos 

professores tem bolsa PROEC e desenvolve atividades de extensão. E mesmo os que não têm 

bolsas, desenvolvem muitas atividades de extensão, e hoje no Campus somos conhecidos por  

nossas atividades de extensão. Nas atividades de pesquisa os professores também se esforçam 

muito e a maioria tem mais de um projeto sendo desenvolvido. No entanto, apesar de todo 

esforço, o número de professores é incompatível com o número de alunos, por isso os 

resultados mostram as dificuldades dos alunos em participar de projetos. Sobre a realização de 

eventos, o curso também se esforça em oferecer durante todos os anos: Fóruns de Discussões, 

Semanas de Discussões e apresentação de trabalhos científicos e Seminários. Então, o NDE 

explica que os docentes do curso de graduação em enfermagem tem se empenhado no sentido 

de fazer ensino pesquisa e extensão. No entanto, isso se torna muito difícil pelo número 

reduzido de professores e a grande carga horária de ensino teórico e prático do curso. Sugere-

se que o curso tenha mais professores para que possam desenvolver o tripé ensino, pesquisa e 

extensão e que os alunos tenham a possibilidade de participar. 

Ainda, o NDE destaca o grande percentual de resposta em branco na maioria das 

questões, sendo o maior percentual. Desta forma, acreditamos que os alunos devem ser mais 

incentivados a participar desta avaliação e sejam esclarecidos sobre a importância de 

responder a todas as questões para que tenhamos uma visão melhor e de mais alunos sobre a 

autoavaliação do curso. 

 

NDE do Curso de Fisioterapia 

A maioria dos estudantes considera relevante o plano de ensino das disciplinas, os 
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quais contemplam ementa, objetivos, conteúdo, metodologia, critérios de avaliação e 

referências bibliográficas. O NDE de Fisioterapia coloca que a elaboração dos planos de 

ensino deve ser enfatizada na semana de planejamento acadêmico do curso e propõe 

divulgação dos planos no site da Fisioterapia (www.jatai.ufg.br/fisioterapia). 

Os discentes do curso de Fisioterapia avaliaram, na sua maioria, positivamente o 

curso. No entanto, de acordo com as respostas, o NDE propõe incentivar o corpo docente e 

discente para o uso da Plataforma Moodle; estimular metodologias problematizadoras de 

ensino; utilizar artigos de periódicos especializados; diversificar material audiovisual nas 

atividades de ensino aprendizagem; e propor novos métodos de avaliação. 

Para a maioria dos respondentes, os professores do curso de Fisoterapia têm 

disponibilidade de orientação extraclasse. A fim de melhorar este quesito, o NDE do curso 

propõe divulgar e disponibilizar na coordenação do curso os horários dos docentes referentes 

a ensino, pesquisa, extensão e atendimento extraclasse; reforçar perante o corpo discente os 

horários de monitoria; inserir no site os horários de aulas, monitorias, email e Currículo Lattes 

dos docentes. 

A maioria dos discentes respondeu que o curso incentiva a participação em eventos 

somente com a dispensa em aulas. Diante disto, o NDE propõe cobrar da instituição maior 

disponibilização de recursos para participação em eventos científicos, tanto para o corpo 

docente quanto discente; ampliar a divulgação dos eventos dentro e fora da instituição; 

instigar o corpo docente e discente maior participação em eventos nacionais, internacionais, 

regionais e locais e divulgar no site os principais eventos relacionados ao curso.   

Muitos alunos do curso alegam não participar de eventos extraclasse oferecidos pela 

UFG. Assim, o NDE propõe incentivar a participação em atividades extraclasse propostas pela 

comunidade acadêmica; orientar os discentes sobre atividades extraclasse ofertadas pela 

instituição tais como centro de línguas, grupo de dança, academia, piscina (hidroginástica, 

natação), trabalhos sociais, atendimento psicológico prestado pelo “Serviço de Atendimento 

Psicológico”; promover eventos culturais, científicos e sociais relacionadas às áreas de 

atuação do curso despertando maior interesse pela profissão.   

Com relação à participação dos discentes em projetos de pesquisa, os resultados 

apontam duas vertentes: “aqueles que participam de pesquisa supervisionada por professores” 

(40%) e “aqueles que se interessaram, mas não tiveram a oportunidade” (32%). Estes 

resultados podem estar relacionados à falta de docentes lotados no curso de fisioterapia. Além 

disso, uma minoria de alunos relata que “participam de eventos promovidos por outras 

instituições de ensino superior”, demonstrando que muitos alunos não participam de 

http://www.jatai.ufg.br/fisioterapia
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congressos, jornadas, seminários, às vezes por falta de apoio institucional e/ou recursos 

financeiros. Assim, o NDE propõe buscar recursos em agências de fomento (CAPES, CNPq, 

FAPEG); cadastrar projetos de pesquisas e extensão e convidar os alunos para participação; 

gerar maiores oportunidades de participação e aquisição de bolsas da universidade; 

disponibilização de mais recursos financeiros pela UFG; buscar por infraestrutura adequada 

para a realização de pesquisas, uma vez que condições não desejadas impede a concretização 

de projetos; incentivar a aproximação do ensino junto à pesquisa e extensão; incentivar que 

uma maior quantidade de docentes no curso de fisioterapia aumente a demanda em projetos 

de pesquisa e extensão. 

Uma das fragilidades detectadas na avaliação refere-se à “viabilização de ferramentas  

computacionais” disponibilizadas para os discentes (30%), ou seja, a maioria dos alunos 

considera que os computadores, internet, softwares, dentre outros, são “limitados e 

insatisfatórios”. Outro ponto de destaque frágil concentra-se no “número de exemplares 

disponíveis na biblioteca” para atender a demanda do alunado (34%). Ainda, foi considerado 

pelos alunos que o “número de exemplares” na biblioteca é “insuficiente” e em algumas 

disciplinas, principalmente as específicas do curso, não possuem exemplares (34%). Diante 

dessas fragilidades de infraestrutura, o NDE propõe cobrar os órgãos superiores (direção e 

reitoria) ações referentes à ampliação da biblioteca da unidade Jataí, disponibilização de 

maior quantidade de exemplares  para as referências bibliográficas básicas e complementares 

constantes no PPC do curso de Fisioterapia, a construção da Clínica Escola do Curso de 

Fisioterapia com laboratórios adequados e acessíveis, adequar acessibilidade para pessoas 

com deficiência e/ou mobilidade reduzida, ampliação dos laboratórios de saúde (Microscopia 

I e II, Bioquímica, Anatomia) e criação de novos laboratórios de informática com acesso a 

internet. Ainda, sugere-se que a construção casa do estudante, refeitório universitário, 

auditório com  maior capacidade de assentos, estacionamento, quadra poliesportiva e centro 

de convivência sejam consideradas. 

Ainda, enfatiza-se em relação à categoria “Infraestrutura e recursos materiais” que 

uma melhor distribuição dos recursos financeiros seja contemplada, apreciando as 

necessidades e especificidades de cada curso, tais como, aulas práticas. 

O NDE faz uma análise crítica das respostas em branco e infere que 22% dos alunos 

deixaram de ler e responder todas as outras questões, sugerindo que apenas uma minoria dos 

alunos leu, porém deixaram as respostas em branco por algum razão pessoal ou falta de 

conhecimento. Como possibilidade de ações futuras, recomenda-se a conscientização e ampla 

divulgação do processo de auto-avaliação no âmbito da comunidade acadêmica, a fim de 
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tornar o processo formativo, educacional e salientar sua importância na consolidação 

institucional. 

 

NDE do Curso de Psicologia 

O NDE do Curso de Psicologia preocupa-se com a alta frequência de questões em 

branco e considera este fato como falta de esclarecimento ou comprometimento do corpo 

discente com um importante processo da instituição. Recomendam que ações de 

conscientização sejam promovidas pela Universidade. 

Em relação ao ensino, o NDE de psicologia verificou que o curso tem conduzido os 

processos avaliativos de forma coerente com o proposto no PPC, haja vista que a maioria dos 

respondentes acredita que o curso exige na medida certa de seus discentes. No entanto, os 

discentes criticam os métodos de ensino empregados, principalmente, em relação a aulas 

práticas. A visão do NDE neste tocante é de que a baixa quantidade de aulas práticas 

ministradas no curso é reflexo da falta de estrutura laboratorial do CAJ, uma vez que o prédio 

de laboratórios do curso de Psicologia ainda está em construção. Portanto, essa questão não 

reflete a falta de compromisso do corpo docente com a diversificação da formação discente 

em relação à prática, mas sim uma limitação institucional. Fato este, verificado também nas 

questões que avaliam a infraestrutura da instituição. Esta deficiência, é considerada também, 

como causa da baixa atividade de pesquisas nas disciplinas. 

Ainda, no quesito que avalia o emprego de recursos audiovisuais para o 

desenvolvimento de atividades de ensino e aprendizagem nas disciplinas do curso, O NDE 

considera que, atualmente, o curso possui somente três projetores multimídia para atender 

professores com uma média de carga horária semanal de 20 horas/aulas semestrais, o que 

denota a baixa quantidade de recursos audiovisuais disponíveis. Além disso, a maioria dos 

alunos  apontou que todos ou a maioria dos professores têm disponibilidade para orientação 

extraclasse, o que reflete o empenho do quadro docente a despeito da alta carga horária dos 

mesmos. Comentam que, atualmente, o curso conta com 13 professores que possuem uma 

média de 20 horas/aulas semestrais, sendo que destes somente um professor não possui 

regime de contratação em dedicação exclusiva. 

O NDE considera inquietante o fato da maioria dos discentes não participarem de 

projetos de pesquisa por não terem tido oportunidades, haja vista que os professores do curso 

possuem, de maneira geral, muitos projetos de pesquisa e extensão. Justificam este dado pelo 

reduzido número de docentes no curso, gerando uma proporção de vinte alunos por professor. 

Neste sentido, não há possibilidade de enquadrar a maior parte dos alunos em atividades de 
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pesquisa. Outro fator pode ser a elevada carga horária dos professores do curso, que 

comprometeria o desenvolvimento de pesquisas. 

O NDE de psicologia exige novas estratégias de divulgação das atividades extraclasse 

que são desenvolvidas no curso a fim de envolver os alunos e estimular a participação nos 

vários projetos de pesquisa e extensão coordenados pelo corpo docente, já que mais de um 

quarto dos alunos não participam de outras atividades que não as obrigatórias.  

No tocante ao incentivo para participação em eventos científicos, a maioria dos 

discentes afirma que o curso apoia apenas com a dispensa das aulas. O NDE afirma que a 

percepção dos alunos retrata muito a realidade atual da UFG, na medida em que revela o 

entendimento de que o apoio financeiro para a participação em eventos é limitado. Neste caso, 

o apoio oferecido pelo curso acaba por se restringir à divulgação dos eventos, à estimulação 

da participação e o abono de faltas. 

A maioria dos alunos apontou pelo menos um aspecto negativo nos laboratórios 

quando avaliaram os quesitos ventilação, iluminação e mobiliário. Esta avaliação negativa dos 

alunos, de acordo com o NDE, está baseada no fato do curso de Psicologia dispor apenas da 

estrutura do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA), faltando ainda às instalações dos 

laboratórios propostos no projeto pedagógico.  

Já, com relação aos ambientes de estudos/leitura, 40,2% dos alunos apontaram pelo 

menos um aspecto negativo nos ambientes destinados a estudos/leitura. As respostas dos 

alunos retratam a realidade do campus. A UFG em Jataí possui apenas os espaços localizados 

dentro das duas bibliotecas (Unidade Riachuelo e Jatobá). Esses espaços não oportunizam aos 

estudantes, locais para estudos individuais e as mesas para estudo coletivo não contemplam as 

necessidades atuais do Campus, que conta atualmente com aproximadamente 2900 estudantes 

matriculados nos cursos de graduação. Este fato torna-se ainda mais importante, ao verificar 

que 26,8% e 30,5% dos discentes utilizam a biblioteca com muita ou razoável frequência. De 

acordo com o NDE, isto denuncia um uso importante dessa dependência para seus estudos e 

aprendizagem o que reforça a necessidade premente de melhoria das dependências da 

biblioteca e do acervo. Já que a maioria dos alunos considera a infraestrutura da biblioteca 

pouco adequada ou inadequada, o que demonstra limitações físicas desses aparatos de estudo 

disponíveis aos alunos e reforçam a necessidade de investimentos na infraestrutura e 

qualificação do acervo da biblioteca o que favoreceria em uma melhoria significativa na 

qualidade do aluno egresso da UFG. 

O problema de acesso dos estudantes às ferramentas computacionais é de 

conhecimento da direção do Campus bem como da Pró-Reitoria de Graduação. Ainda que 
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existam iniciativas louváveis, tais como a inauguração do Centro de Informática e Apoio 

Didático (CIAD) no início deste ano, constata-se que os recursos disponibilizados no campus 

não são capazes de atender as necessidades dos alunos de todos os cursos da UFG. 

Sobre o fato do material de consumo oferecido nas aulas práticas ser suficiente para 

todos os estudantes, a maior parte dos alunos respondeu que não era suficiente. De acordo 

com o NDE, esse dado ilustra uma realidade particular do curso de Psicologia, pois, a falta de 

laboratórios para a realização de atividades práticas acaba por levar os alunos a terem essas 

experiências em instituições conveniadas. Além disso, as atividades realizadas acabam, na 

maior parte das vezes, por não fazerem uso de materiais de consumo. 

 

 

4.4.4 Câmpus de Catalão: Análise por Categorias 

 Os dados apresentados abaixo foram obtidos por meio da aplicação de um questionário 

aos estudantes de graduação da UFG no ano de 2011, objetivando identificar a opinião dos 

discentes do CAC acerca da universidade nos seus diversos aspectos. Para tanto, foi aplicado 

um questionário composto por 30 (trinta) questões, sendo esse direcionado aos estudantes de 

todos os 21 (vinte e um) cursos da instituição. 

 Para a análise das questões apresentadas, os dados foram analisados em categorias: 

Plano de Ensino; Ensino; Trabalho Docente; Atividades e Eventos Extraclasses; Ensino, 

Pesquisa e Extensão; e Infraestrutura e Recursos Materiais. A análise foi realizada tendo como 

base a leitura de dados totalizados da instituição, organizados sob a forma de gráficos. 

Ressalta-se, portanto, que não será apresentada uma análise pormenorizada por cursos. O que 

se tem, pois, é uma visão global dos dados do CAC. 

 É importante salientar, ainda, que o percentual faltante em cada categoria de análise 

compõe o grupo da questão pulada por exigência de anterior. 

 

4.4.4.1 Plano de Ensino 

 No quesito plano de ensino, os alunos do CAC da UFG consideram que os planos de 

disciplinas são relevantes (38,67%) ou altamente relevantes (32,31%) para os estudantes, 

compondo um percentual de 70,78 dos respondentes. Um índice de 26,31% dos entrevistados 

não considera o plano de estudos relevante, e 5,72% o consideram de pouca relevância. 

Portanto, identifica-se que o plano de ensino é de grande relevância para a maioria do alunado 

da instituição. 
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4.4.4.2 Ensino 

 Na categoria ensino, os alunos foram indagados acerca do nível de exigência do curso. 

Nesse aspecto, a maioria dos alunos (66,33%) considerou que o curso exige na medida certa. 

No entanto, os demais entrevistados mostram-se insatisfeitos com o nível de exigência dos 

cursos, sendo que 18,98% dos alunos entendem que o curso deveria exigir um pouco mais; 

7,25% sinalizam que o curso deveria exigir muito mais. Há ainda um grupo de alunos que 

consideram a exigência do curso muito elevada, sendo que desses 10,21% entendem que o 

curso deveria exigir um pouco menos, e 1,47% indicam que o curso deveria exigir muito 

menos. De modo geral, o nível de exigência dos cursos foi bem avaliado, mas há que se 

considerar a especificidade dos cursos em que os alunos reclamam por maior ou menor nível 

de exigência. 

 Em relação à principal contribuição do curso para suas vidas, 76,72% dos alunos 

responderam que o curso é importante para a aquisição de formação humana e profissional, o 

que representa um percentual muito significativo. No mais, a importância dada ao curso foi a 

obtenção de diploma de nível superior (7,96%), aquisição de cultura geral (7,83%), melhores 

perspectivas de ganhos materiais (5,69%), e aquisição de formação teórica (5,43%). 

 Na avaliação da articulação do currículo com os aspectos sociais, políticos, culturais, 

econômicos e situações do cotidiano, 25,33% dos alunos percebem essa relação em todas as 

atividades do curso; 30,24% a percebem em várias atividades do curso, e 15,06% as 

identificam apenas atividades do curso. É interessante notar que 3,32% do alunado 

entrevistado afirmam não conhecer o currículo do próprio curso. 

 

4.4.4.3 Trabalho Docente 

 Quanto ao trabalho docente, os estudantes foram questionados sobre as técnicas de 

ensino utilizadas predominantemente pela maioria dos professores. Os alunos responderam 

que a maioria das aulas são expositivas, sendo que 38,10% sinalizam que os professores 

optam, em maioria, por aulas expositivas com participação dos alunos, ao passo que 19,88% 

dos alunos apontam que as aulas são em grande parte apenas expositivas. 14,96% dos 

respondentes ainda afirmam a opção dos professores por trabalhos em grupos e/ou estudos de 

casos e/ou seminários; 2,88% dos alunos afirmam que os professores utilizam aulas práticas, 

e, 2,45% dos alunos afirmam que os professores utilizam de outras estratégias para 

ministrarem suas aulas. 

 Indagados sobre o tipo de material mais utilizado por indicação dos professores, 

31,83% dos alunos indicaram que o material mais indicado são os livros-texto e/ou manuais, 
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seguindo de 22,41% de alunos apontando para predomínio de apostilas e resumos; 19,25% 

indicando que as cópias de trechos ou capítulos de livros são o material mais indicado; 2,48% 

percebem os professores orientam sobretudo artigos de periódicos especializados, e apenas 

1,52% do alunado percebe a indicação de anotações manuais ou cadernos de notas. 

 No critério instrumentos de avaliação utilizados predominantemente pela maioria dos 

professores, a maior parte dos alunos, compondo um percentual de 59,15% dos respondentes, 

indicaram a opção dos professores por provas escritas discursivas, seguindo de 10,22% que 

indicaram os trabalhos em grupo, 3,97% os testes objetivos, 2,36% os trabalhos individuais e 

1,53% apontando as provas práticas como sendo os principais critérios de avaliação utilizados 

pelos docentes. 

 Em se tratando da disponibilidade dos professores para orientação extraclasse na 

própria instituição, 37,90% afirmaram que a maioria dos docentes tem disponibilidade, e 

20,29% dos discentes sinalizam que todos os professores têm essa disponibilidade. Seguindo, 

12,62% afirmam que apenas cerca de metade dos professores são disponíveis, e 5,92% 

apontam que menos da metade dos professores mostram-se disponíveis para realizar esse 

atendimento.  

 No que se refere ao domínio de conteúdo das disciplinas ministradas demonstrado 

pelos professores, 42,46% dos alunos acreditam que a maior parte deles possui esse domínio, 

e 25,50 entendem que todos os professores dominam o conteúdo. No mais, 6,91% dos 

estudantes indicam que apenas cerca de metade dos professores dominam o conteúdo, 

seguindo de 2,31% que apontam que menos da metade dos docentes exercem domínio, e 

0,24% apontam que nenhum dos professores dominam o conteúdo programático das 

disciplinas que ministram.  

 

4.4.4.4 Atividades e Eventos Extraclasses 

 Os alunos também foram avaliados no aspecto das atividades e eventos extraclasses 

que participam ou que são organizados pela instituição. Em relação ao tipo de atividades 

acadêmicas e/ou científicas extracurriculares oferecidas pela UFG que mais participam, 

(51,62%) responderam que são as atividades acadêmicas e/ou científicas; (5,09%) participa 

principalmente de atividades artísticas e/ou culturais; (2,89%) participam de estudos de 

línguas estrangeiras e (1,42%) de atividades desportivas. É relevante registrar que do total do 

universo de estudantes respondentes do questionário, um percentual importante de 14,85% 

afirmaram não participar ou ter participado de nenhuma atividade promovida pela instituição. 

 Indagados sobre o tipo de instituição promotor de eventos em que os discentes 
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participam ou participaram, 57,20% afirma que participam de eventos promovidos pela 

própria UFG; 4,03% sinalizam a participação em eventos promovidos por associações 

científicas ou profissionais da área; 3,37% participam de eventos organizados por diretórios 

estudantis ou centros acadêmicos; e 3,68% participam de eventos em outras instituições de 

ensino. Outro número importante verificado foi o de que 7,58% dos entrevistados afirmam 

não participar de eventos. 

 Em se tratando do tipo de atividade acadêmica desenvolvida por mais tempo no 

decorrer do curso de graduação, além das obrigatórias, um índice muito elevado de alunos, 

46,99%, afirmou não ter participado de nenhuma atividade. No mais, 8,98% apontaram 

participar de atividades em projetos de pesquisa; 8,01% indicam participação em atividades 

de extensão promovidas pela UFG; 6,36% participam de atividades de iniciação científica ou 

tecnológica, e 5,56% têm participação em atividades de monitoria.  

 Já em análise do apoio prestado pelo curso para participação dos estudantes em 

eventos de caráter científico, 21,17% dos alunos responderam que o curso incentiva, mas 

somente com dispensa de presença às aulas; 19,34% entendem que o incentivo apenas ocorre 

quando a participação se dá por iniciativa do curso; 18,71% afirmam que há incentivo com 

dispensa de presença às aulas e ajuda de custo por parte da UFG a todos os participantes; 

13,51% dos estudantes indicam que há incentivo com dispensa dos estudantes à presença nas 

aulas e ajuda de custo somente aos que apresentarem trabalho; e 2,88% dos alunos afirmam 

que não há apoio dos cursos para participação discente em eventos científicos.  

 Ainda em relação às atividades extraclasses, os alunos foram indagados sobre a 

frequência com que utilizam as bibliotecas da UFG. Para essa pergunta, 17,50% responderam 

que frequentem a biblioteca diariamente; 26,64% frequentam muito frequentemente; 20,61% 

frequentam com razoável frequência; 8,40% raramente usufruem da biblioteca e 1,41% 

afirmam nunca frequentar à biblioteca. 

 

4.4.4.5 Ensino, Pesquisa e Extensão 

 A pesquisa também avaliou a participação do alunado em atividades de ensino, 

pesquisa e extensão no âmbito do CAC da UFG. Questionados sobre a realização de atividades 

de pesquisas nas disciplinas, 9,55% afirmaram realizar pesquisa em todas as disciplinas; 

22,23% afirmam realizar esse tipo de atividade na maior parte das disciplinas; 10,58% 

realizam em apenas metade das disciplinas; e 15,96% as realizam em menos da metade das 

disciplinas. Um número considerável de discente, 19,20%, afirmam não realizar atividades de 

pesquisa em nenhuma das disciplinas do curso. 
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 Já em relação ao envolvimento em algum projeto de pesquisa, 34,53% afirmam ter 

interesse, mas não oportunidade e 15,90% afirmam não ter interesse ou oportunidade. Por 

assim ser, identifica-se que a não participação de um percentual de aproximadamente 50% do 

alunado da instituição não participa de projetos de pesquisa por falta de oportunidade. Há, no 

entanto, os que desenvolvem projetos de pesquisa, sendo que 9,39% dos entrevistados 

desenvolvem pesquisa supervisionada ou não por professores e 5,95% participam de projetos 

de professores ou estudantes de pós-graduação. Um índice também representativo de alunos, 

10,49%, afirmam não conhecer projetos de pesquisa. 

 Indagados sobre a oportunidade promovida pelo curso para os estudantes participarem 

de programas comunitários, 28,32% dos alunos dizem que o curso não oferece nenhuma 

oportunidade. 15,22% dos respondentes, por sua vez, indicam que os cursos oportunizam a 

participação em programas de extensão; 12,25% percebem incentivo em atividades de 

pesquisa (iniciação científica); 11,46% identificam esse incentivo em mais de uma disciplina, 

e 8,65% em apenas uma disciplina. 

 

4.4.4.6 Infraestrutura e Recursos Materiais 

 No quesito infraestrutura e recursos materiais, os alunos avaliaram as condições 

estruturais do campus. Em relação aos recursos audiovisuais utilizados nas atividades de 

ensino-aprendizagem, 33,42% dos alunos avaliaram que os recursos estão adequados e 

sempre disponíveis; 36,10% afirmam que os recursos são adequados, mas nem sempre estão 

disponíveis; 4,28% entendem que os recursos são inadequados, mas estão sempre disponíveis; 

e 2,16% apontam que os recursos são inadequados e nem sempre estão disponíveis.  

 Em análise das salas de aula, grande parte dos alunos, 47,60%, afirmaram que as salas 

são amplas, arejadas, bem iluminadas e com mobiliário satisfatório. Contudo, 12,02% 

apontam que as salas são pequenas, mal arejadas, bem iluminadas e com mobiliário 

satisfatório; 11,30% entendem que as salas são pequenas, arejadas bem iluminadas e com 

mobiliário satisfatório; 3,50% as percebem como sendo pequenas, mal arejadas, mal 

iluminadas e com mobiliário insatisfatório; e 0,95% acreditam que as salas são pequenas, mal 

arejadas, mal iluminadas, mas o mobiliário é satisfatório. 

 O mesmo critério de avaliação das salas foi utilizado para avaliar os laboratórios 

utilizados no curso, e constatou-se que 26,33% percebem os laboratórios com sendo amplos, 

arejados, bem iluminados e com mobiliário satisfatório; 23,67% os avaliam como pequenos, 

arejados, bem iluminados e com mobiliário satisfatório; 12,71% acreditam que os laboratórios 

são pequenos, mal arejados, mal iluminados e com mobiliário insatisfatório; 8,51% apontam 
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que os laboratórios são pequenos, mal arejados, bem iluminados e com mobiliário satisfatório; 

e, por fim, 2,26% dos respondentes afirmam que os laboratórios são pequenos, mal arejados, 

mal iluminados e apenas o mobiliário é satisfatório. 

 Já no que se refere à qualidade dos equipamentos de laboratório utilizados no curso, 

38,67% responderam que os equipamentos encontram-se atualizados e bem conservados; 

9,21%, por sua vez, entendem que apesar de atualizados, os equipamentos estão mal 

conservados; 14,04% acreditam que, apesar de desatualizados, estão bem conservados; 2,92% 

afirma que os equipamentos são desatualizados e mal conservados, e ainda 8,99% dos alunos 

afirmam não haver laboratório no curso. 

 Em relação aos ambientes de estudo/leitura utilizados pelo curso, 49,65% dos alunos 

responderam que esse ambiente é amplo, arejado, bem iluminado e com mobiliário 

satisfatório. Porém, 13,58% avaliam que o ambiente é pequeno, apesar de bem arejado, 

iluminado e com mobiliário satisfatório; outros 5,34% percebem o ambiente como pequeno, 

mal arejado, mal iluminado e com mobiliário insatisfatório; 4,42% os entendem como sendo 

pequenos, mal arejados, mas bem iluminados e com mobiliário satisfatório; e 1,56% avaliam 

as salas com sendo pequenas, mal arejadas, mal iluminadas e apenas com mobiliário 

satisfatório. 

 Em se tratando da viabilização, pela unidade acadêmica, do acesso dos estudantes de 

graduação às ferramentas computacionais, um percentual de 31,58% avaliou que o acesso se 

dá de forma ilimitada e satisfatória; 22,90%, por sua vez, entendem que o acesso é limitado, 

mas satisfatório; 9,71%, ao contrário, entendem que o acesso é ilimitado mas insatisfatório; já 

9,21% dos estudantes entendem que além do acesso ser limitado, ele é insatisfatório, e ainda 

há 1,66% dos respondentes que afirma quem esse acesso não é viabilizado. 

 No quesito da suficiência da quantidade de materiais de consumo oferecido nas aulas 

práticas para os estudantes, 4,76% do alunado respondeu que nas aulas práticas do curso não 

são necessários esses materiais de consumo. No mais, 17,05% afirmaram que esse material é 

disponível em quantidade suficiente em todas as aulas; 32,90% entendem que o material 

encontra-se disponível na maior parte delas; 11,91% sinalizam que a oferta do material em 

menos da metade das aulas e 7,92% apontam que não há oferta suficiente de materiais em 

nenhuma das aulas práticas. 

 Em relação à quantidade de equipamentos suficientes disponíveis nas aulas práticas 

para os estudantes, 14,41% dos alunos apontam que os equipamentos são suficientes em todas 

as aulas práticas; 32,15% indicam a suficiência na maior parte delas; 15,32% sinalizam que os 

equipamentos são suficientes em menos da metade das aulas, e 8,27% afirmam que os 
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equipamentos nunca são suficientes. Há ainda um percentual de 4,20% dos alunos que dizem 

não precisar de equipamentos em suas aulas prática. 

 O acervo da biblioteca também foi objeto de avaliação dos estudantes, os quais 

constataram que, em face às necessidades curriculares do curso, o acervo é bem atualizado 

(14,68%) ou atualizado (34,95%). Porém, 16,55% consideram o acervo pouco atualizado e 

4,66% dos discentes o avaliam como desatualizado. Já no quesito de suficiência do número de 

exemplares disponíveis na biblioteca dos livros mais utilizados no curso, apenas 8,73% dos 

entrevistados afirmam que o acerbo atende plenamente os alunos; 29,98% avaliam o acervo 

como razoável; 16,69% como precário; e 16,37% dos alunos sinalizam que a quantidade dos 

livros mais utilizados por curso não atende toda a demanda; 3,07% disseram não saber 

responder. 

 Em relação ao horário de funcionamento da biblioteca, 21,22% dos alunos avaliam 

que o horário de funcionamento está plenamente adequado para atender às suas necessidades 

e 43,90% entendem o horário como sendo adequado, compondo esse grupo a maioria dos 

alunos. Porém, 5,53% dos discentes acreditam que o horário é pouco adequado, e 1,03% 

afirmam que ele é inadequado. 2,27% do total de entrevistados disseram não saber responder. 

Quando indagados sobre as condições da biblioteca em relação às instalações para leitura e 

estudo, os estudantes, também em maioria (60,42%) avaliam as condições com plenamente 

adequadas (16,35%) ou adequadas (44,07%). Há, no mais, os que consideram as condições da 

biblioteca pouco adequadas para leitura e estudos (9,90%), inadequadas (2,51%) e 1,96% dos 

entrevistados não souberam responder.  

 

4.4.4.7 Considerações: diálogo com os coordenadores  

Os Coordenadores de Graduação do CAC em parceria com os Núcleos Docentes 

Estruturantes (NDE) foram convidados pela CAVI/UFG a construir uma reflexão propositiva 

sobre os resultados tabulados dos questionários de autoavaliação respondidos pelos alunos. 

Tendo em vista que o objetivo principal da realização desta avaliação é conhecer a opinião e 

demanda dos alunos para aperfeiçoamento das atividades relacionadas ao ensino, torna-se 

inerente a necessidade de envolvimento destes gestores no processo de análise dos dados e 

elaboração de proposições. 

Ressalta-se que a adesão foi positiva, e em um número maior do que os que atenderam 

a mesma solicitação no ano de 2009. Atenderam e enviaram suas sugestões, visões, e 

propostas de ações para melhoria do ensino, o que também havia se dado de forma mais 

limitada no ano de 2009. Mesmo insatisfeitos com o prazo dado para realização da atividade e 
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com reclamações sobre o processo de comunicação estabelecido entre as instâncias 

envolvidas, tivemos o retorno esperado dos seguintes cursos: Ciência da Computação, 

Ciências Biológicas, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Minas, Engenharia de 

Produção, Física, Letras, Matemática Industrial, Licenciatura em Matemática, Pedagogia, 

Psicologia e Química. 

A partir das reflexões encaminhadas nos relatórios de cada curso, relacionados acima, 

elaborou-se uma síntese, em que se destacam os principais pontos abordados pelos 

coordenadores, a respeito da percepção dos estudantes de graduação de seus respectivos 

cursos. A ênfase da análise de conteúdo realizada está estruturada nas considerações voltadas 

para contribuir com o aperfeiçoamento e melhoria do ensino de graduação ofertado no CAC.  

Neste sentido para cada uma das 06 (seis) categorias de análise das respostas ao 

questionário, apresentamos as considerações que se sobressaíram, a partir da leitura e análise 

dos 13 (treze) relatórios, enviados à Comissão de Avaliação Institucional.  

Em linhas gerais, todas as análises registradas pelas coordenações guardam sintonia 

com o cenário apontado pelos respondentes, não houve grandes discrepâncias de 

interpretação. Isso demonstra que as Coordenações estão sensíveis a percepção do alunado e 

isto representa uma sinergia institucional relevante a ser canalizada para o fortalecimento da 

relação aluno-professor e dos processos de ensino-aprendizagem.  

 

Plano de Ensino:  

A importância dos planos de ensino para o bom desenvolvimento das atividades das 

disciplinas tem sido reconhecida pelos Coordenadores, e especialmente citam que têm atuado 

junto aos professores para ressaltar a importância de se cumprir o que foi proposto, assim 

como na apresentação do referido planos aos alunos no primeiro dia de aula. Mas cabe 

destacar um registro que questiona o entendimento que os alunos estão tendo dos planos de 

ensino e se estes estão atingindo ou não os propósitos: 

 

“(...) Os dados indicam que, embora os professores apresentem e discutam os 

planos de ensino, no início de cada semestre, conforme exigência da 

Universidade, boa parte dos alunos não percebem a relevância dessa 
prática, ou a percebem como pouco relevante.” Isso leva a pensar que a 

proposição e a execução dos planos de ensino devem ser discutidas e 

questionadas – se estão atingindo, ou não, os objetivos propostos. É preciso 

que os planos cumpram seus objetivos para que os alunos percebam a 

importância deles no processo de condução das disciplinas, caso contrário, 

os planos tornam-se ineficazes e formais.”  
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Ensino: 

Nas questões referentes à categoria ensino, alguns tópicos em especial, foram 

comentados pelos coordenadores, indicando principalmente preocupação com a prática 

dominante de aulas expositivas e avaliações de aprendizagem focadas na aplicação de provas. 

E a falta de laboratórios para que sejam ministradas as aulas de forma adequada. Citam-se 

alguns trechos ilustrativos: 

“(...) Os professores têm usado prioritariamente provas como instrumento de 

avaliação. Isso tem relação direta com o tipo de técnica de ensino usada pela 

maioria dos professores, a saber, aulas expositivas. Neste sentido, embora 

haja o curso de formação docente no Campus, o Núcleo Docente 

Estruturante avalia que deveria haver mais iniciativas de formação didática 

dos professores de maneira contínua, promovendo debates, palestras e 

oportunidades em que os professores possam trocar experiências entre si, 

principalmente entre áreas diferentes como Humanas, Exatas e Biológicas”  

 

“(...) Os mecanismos de avaliação no Brasil precisam evoluir muito, mas em 

nosso curso temos utilizado formas alternativas além das tradicionais 

provas”.  

 
“(...) Deve-se incentivar a continuidade de ações que fortaleçam as boas 

práticas docentes e a formação docente para o ensino (...), no entanto 

evidenciamos que ainda existem situações que merecem maior atenção: 

ampliação da disponibilização dos recursos audiovisuais; repensar os 

processos de avaliação do processo de ensino aprendizagem do curso que 

foca principalmente na aplicação de provas escritas discursivas.”  

 

“(...) As instalações laboratoriais do curso estão em processo de construção. 

Imagina-se que com a sua inauguração, a técnica de ensino seja equilibrada 

entre aulas expositivas e aulas práticas.”  

 

Trabalho Docente 

 A qualificação do corpo docente e a disponibilidade para atendimento e orientação 

extraclasse foram os dois aspectos mais relevantes, mencionados pelas coordenações como 

fatores positivos para os bons índices de avaliação recebidos. Sintetizadas em duas falas 

expressivas desta visão: 

“(...) É importante ressaltar que embora a maioria dos professores do 

departamento esteja em processo de doutoramento, a disponibilidade dos 

professores é altamente satisfatória.”  

 

“(...) Os alunos têm aprovado o trabalho docente, uma vez que consideram 

que os professores demonstram domínio de conteúdo, que a maioria tem 

disponibilidade para orientação extraclasse (...)”. 

 

Apenas uma coordenação entendeu que os alunos foram muito benevolentes no que 

tange ao quadro docente. Mas não se pode deixar de destacar que tivemos cursos em que o 

índice de disponibilidade de atendimento extraclasse ficou bem abaixo dos 50%. Contando 

que existe um número considerável de Professores de Dedicação Exclusiva, é preciso se 
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aprofundar na análise para se chegar às razões dos alunos estarem insatisfeitos com os 

horários disponibilizados. 

“(...) A disponibilidade no atendimento extraclasse mostrou-se satisfatório 

podendo ser melhorado.”  

 

A questão do domínio de conteúdo obteve percentagens com oscilações consideráveis 

entre os cursos, mas foram poucos os comentários sobre este aspecto: uma coordenação em 

especial vinculou tal problema à elevada contratação de professores substitutos e sem a devida 

experiência e outra indica que o empenho do colegiado em manter o quadro de professores 

formado em sua maioria por professores efetivos, tem trazido um efeito positivo neste 

quesito. E ainda que os contratos temporários em sua maioria são destinados às demandas por 

disciplinas das demais licenciaturas e de outros cursos que requerem antecipadamente. 

 

Atividades e Eventos Extraclasses 

Em relação às atividades e eventos extraclasses, a grande maioria das participações 

enfoca no que é ofertado no próprio Campus.  E em especial para os alunos das licenciaturas, 

a adesão é notoriamente maior quando são realizados eventos no período noturno. 

Destacamos um registro que faz apontamentos que problematizam essa tendência de 

participação extraclasse centralizada nas atividades e eventos internos: 

 

 (...) Com relação a eventos, verifica-se que os alunos, em sua maioria, 

participam somente de internos, promovidos pela própria Universidade. Isso 

pode evidenciar que: há poucas opções em outras instituições da região ou 

que não está havendo incentivos (financeiros, projetos de pesquisa em 

parceria) ou  liberação de aulas/provas, ou  divulgação dos eventos externos,  

ou apoio de professores  etc  para participação em outras instituições.”  

 

E também a análise de uma coordenação que indica que:  

 

“(...) os dados apontam, também que é preciso incentivar a participação dos 

alunos em atividades extracurriculares, que além de ampliar/enriquecer o 

processo de formação, são partes das exigências previstas para a 

integralização da carga horária dos cursos de graduação nas Universidades. 

E outra que diz que os dados reforçam a necessidade de incentivar a 

participação e deve ser feito ao longo do processo de formação, desde o 

ingresso na Universidade.” 

 

Ensino, Pesquisa e Extensão 

Os coordenadores em sua maioria observaram que há um evidente predomínio de 

atividades estritamente de ensino, em detrimento às atividades de pesquisa, extensão, cultura 
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e/ou desportivas. Os entendimentos sobre as causas deste cenário são múltiplos, como 

podemos observar nos trechos transcritos:  

 

“(...) falta de interesse dos alunos”.  

 

“(...) Normalmente o aluno não participa de atividades não obrigatórias, 

mesmo quando respondeu que o curso oferece/ofereceu oportunidades de 

participar em ações ou programas comunitários. Nesse caso, deve-se então 
criar mecanismos de incentivo a participação, além daqueles já previstos 

como aproveitamento de carga horária em atividades complementares”. 

 

“(...) falta de oportunidades para alunos se envolverem projetos de 

pesquisa”.  

 

‘’(...) Esses dados justificam-se pelo fato da instituição não oferecer bolsas 

de iniciação científica suficiente e, também, pelo pouco interesse de alunos e 

professores na realização de projetos que não contam com financiamentos, o 

que dificulta as formas de participação voluntárias”. 

 

“(...) Outra justificativa é a pouca oferta de projetos de pesquisa - somente 

os doutores podem propor projetos de PIBIC, por exemplo – e a carga 

horária de ensino elevada, inviabilizando uma maior disponibilidade dos 

professores para as atividades de pesquisa e/ou extensão”. 

 

“(...) Esse aspecto talvez se deva ao fato de que a maioria dos alunos esteja 
cansada, pois parte significativa deles desempenham funções trabalhistas 

durante o período matutino e vespertino. Desta forma, eles acabam por 

privilegiar o papel do Professor”.   

 

“(...) Essa variação nos dados pode indicar que há concepções diferentes de 

pesquisa ou que o aluno não tenha percebido a concepção de pesquisa 

utilizada pelo professor”.  

 

“(...) Isso mostra que é preciso ampliar os projetos de extensão/cultura, 

fundamentais nos processos de formação dos alunos, que necessitam fazer 

aproximações com a Comunidade e conhecer a realidade sócio-cultural em 

que estão inseridos”. 

 

“(...) Quanto ao envolvimento com a atividade de pesquisa identifica-se que, 

o mesmo não ocorre, na maioria das vezes, por falta de oportunidade, porém 

não fica claro o que os alunos estão identificando por oportunidade, uma vez 

que, o curso tem buscado, através dos seis grupos de pesquisa a ele 
vinculados, uma articulação constante com a comunidade, por meio do 

desenvolvimento de pesquisa, nos quais os alunos são sempre motivados a 

participarem, mas como estas atividades são diurnas, nem sempre eles têm 

disponibilidade”. 

 

“(...) Apontam, também algumas contradições com as respostas nas quais os 

alunos mostram que há articulações do trabalho docente com o currículo do 

curso e os aspectos sociais, políticos, culturais da realidade brasileira. 

Talvez, as articulações ocorrem mais no campo teórico do que na dimensão 

concreta da realidade”. 

 

“(...) É possível que o baixo envolvimento em projetos de pesquisa venha 

ocorrendo em razão de falha nos processos de divulgação, já que obedecem 

à editais com datas de validade. Todavia, atividades como Iniciação 

Científica não dependem apenas do professor, mas também do número de 

cotas destinadas ao Campus. Além disso, nossos professores, em sua 
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maioria, estão sobrecarregados em sala de aula, por outro lado, faltam ainda 

laboratórios de pesquisas já que os laboratórios didáticos encontram-se com 

sobrecarga.”. 

 

“(...) Atividades de extensão são muitas vezes, relegadas a 3º Plano no seio 

das Universidades Públicas Brasileiras. (...) Esta ainda é falha nossa e 

institucional, conforme demonstra a maioria das respostas. É preciso que 

essas atividades deixem o âmbito de algumas disciplinas e cursos e se 

disseminem para todos os cursos.” 

  

 E a situação se agrava quando considerados os cursos de Licenciatura ofertados no 

Campus, conforme pontuado no trecho a seguir: 

 

 “em todos os cursos de licenciaturas do Campus existe um predomínio de 

alunos de baixa renda, que, em sua grande maioria, precisam trabalhar 

durante todo o curso. Isso significa que os pré-requisitos: “disponibilidade” 

e “não estar trabalhando” que se configuram em todos os editais de PIBIC, 

PROLICEN, PIBID, PROEX e, inclusive o PIVIC (por ser destinado aos 

graduandos voluntários), acabam por excluir um número considerável de 

alunos de participar destes editais, e consequentemente de não ter a 

oportunidade institucional de se envolver em projetos de pesquisa e ou 

extensão”.  

 

Destacam-se a seguir as sugestões de solução para melhoria dos indicadores de 

participação dos alunos em projetos de pesquisa, extensão e cultura: 

 

“(...) a revisão do pré-requisito da não vinculação empregatícia para se 

concorrer a editais de iniciação científica”.  
 

“(...) Para resolver o problema, deve-se investir em propiciar editais anuais 

de iniciação científica em PIBIC e PIVIC envolvendo todos os professores do 

curso e garantir que os professores se envolvam mais ativamente no 

recrutamento de alunos interessados e que isso se torne sistematizado e com 

processos de seleção cada vez mais transparentes”. 

 

“(...) Mostra a necessidade de divulgarmos os projetos existentes e incentivar 

a participação dos alunos e professores em atividades de pesquisa, sejam 

voluntárias ou com financiamentos, lembrando que a participação voluntária 

dos alunos contribui para o cumprimento das horas complementares exigidas 

nos cursos de graduação”. 

 

“(...) O Núcleo Docente Estruturante julga importante o aumento em 

investimentos que geram bolsas de iniciação científica e ou extensão, para 

que, desta forma, o discente se sinta mais atraído a participar de projetos 

desta natureza”. 

 

Infraestrutura e Recursos Materiais 

De todas as percentagens analisadas e quesitos comentados, sem sombra de dúvidas, 

as que mais chamaram atenção e despertaram análises e reivindicações por parte dos 

Coordenadores (especialmente dos cursos implantados mais recentemente, durante o processo 

de expansão da rede de ensino superior) relacionam-se neste quesito. 
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 Trata-se de uma categoria de análise que engloba as questões referentes à: 

características das salas de aulas; utilização dos laboratórios; ambientes de estudos/leitura; 

ferramentas computacionais; material de consumo oferecido nas aulas práticas, equipamentos 

dos laboratórios e acervo da biblioteca. Praticamente não houve indicações de ações de 

melhoria por parte dos coordenadores, mas sim explicações e justificativas às constatações 

dos estudantes. Citamos a seguir as principais considerações: 

- Em relação aos Laboratórios: 

 

“(...) A construção definitiva dos laboratórios do curso não tem data 

prevista”. 

 

“(...) A questão laboratorial no Campus ainda é fator limitante. Ao 

escolherem o curso (...) o aluno imagina um curso com muitos laboratórios e 

maioria das aulas práticas, o que não condiz com a nossa realidade (...)”. 

 

“(...) No Campus existem limitações, faltam salas apropriadas para 

projeções, assim como laboratórios de multi-meios. Não há equipamentos 

para todos os professores, no entanto, há professores que utilizam seu 

próprio data-show”. 

 

“(...) Faltam equipamentos e faltam laboratórios específicos didáticos e de 
pesquisa, o que tem resolvido em caráter emergencial é o bom senso e 

criatividade de alguns professores”. 

 

“(...) Os laboratórios encontram-se em construção e o aparelhamento destes, 

ainda é um problema em função da parca verba destinada ao curso para 

implementá-los”. 

 

“(...) Em termos de infraestrutura, o curso vem enfrentando grandes 

dificuldades, principalmente no que se refere aos laboratórios. Tais 

dificuldades são resultantes do atraso na construção do prédio das 

Engenharias no Campus e pelos enormes obstáculos relacionados aos 

processos de compra de equipamentos e softwares. Desde 2008, quando 

foram feitos os primeiros pedidos, a maioria não foi atendida, e em vários 

casos, os processos foram cancelados”. 

 

“(...) O material de consumo oferecido nas aulas práticas é insuficiente na 

maioria das aulas práticas. Este resultado retrata a carência de recursos da 
instituição para este fim, mas como alguns estudantes apontam há um 

compromisso dos professores que não deixam faltar material de consumo nos 

laboratórios, tanto que as aulas programadas são ministradas.” 

 

 - Em relação ao acervo bibliográfico: 

 

“(...) Especialmente na área de Biomédica e Biológicas com relação aos 

livros mais usados no curso, o número disponível é insuficiente, são livros 

muito caros, difíceis de serem repostos na mesma proporção em que o 

Campus cresce e em que novos livros são lançados no mercado (...)”. 

 
“(...) Os exemplares dos livros mais usados no curso não existem em número 

suficiente e dessa forma não atende ao alunado, e o acervo da Biblioteca é 

pouco atualizado frente às necessidades curriculares do curso, o que 
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corresponde a lentidão do processo de aquisição de livros e pouca verba 

oferecida ao curso para compra dos mesmos”. 

 

- Em relação aos processos de aquisição: 

 

“(...) Outro ponto que dificulta o processo de aquisição de material de 

custeio e capital é o processo de licitação de compras de materiais devido à 

morosidade (...)”. 
 

 “(...) Os exemplares disponíveis na biblioteca não atendem 

satisfatoriamente às necessidades dos alunos e o acervo insuficiente também 

é reflexo, em parte, das dificuldades em processos de compras da 

Instituição”. 

 

 - Em relação aos espaços físicos de uso comum: 

 

 “(...) Os espaços físicos da instituição utilizados pelos alunos, todavia 

demonstram certa insatisfação em relação à acessibilidade. Há também 

insatisfação em relação ao material de consumo oferecido nas aulas práticas 
e certa insatisfação em relação ao número de exemplares dos livros mais 

utilizados no curso”. 

 

“(...) Embora os prédios das salas de aula, no Campus, sejam novos e 

razoavelmente adequados, é preciso melhorar alguns aspectos, como por 

exemplo: a ventilação. Com a presença de 50 alunos, elas têm ficado lotadas 

e bastante desconfortáveis, sobretudo nos períodos vespertinos. O calor 

excessivo do Outono/Verão tem exigido a instalação de ar-condicionado, 

haja vista a melhoria das condições de trabalho e do processo de ensino-

aprendizagem”. 

 

- Em relação aos equipamentos de informática: 

 “(...) Em função do grande número de alunos que acessam os terminais de 

computador, os equipamentos disponíveis no Campus têm sido insuficientes. 

Além disso, a internet, nem sempre funciona de forma satisfatória. É 

necessário melhorar o acesso à internet”. 

 

Para concluir as limitações apontadas pelos coordenadores, registramos uma fala que 

indica que ainda estamos em processo de construção das condições básicas de funcionamento 

e manutenção do Campus: 

“(...) Os números indicam que os alunos percebem a complexa realidade do 

curso (...) criado há cinco anos e ainda em processo de luta e conquista das 

condições básicas de trabalho e de ensino-aprendizagem”. 

 

Cabe ainda destacar nas considerações finais deste diálogo com os coordenadores, que 

um aspecto que foi comentado na maioria dos relatórios foi a baixa participação geral dos 

alunos e o alto índice de questões deixadas em branco por aqueles que se dispuseram a 

participar, como foi pontuado, nos seguinte registros: 
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“Primeiramente, chama a atenção a grande quantidade de questões deixadas 

em branco. Isso pode evidenciar falta de clareza nas questões, dificuldade 

dos alunos em avaliar o que se está pedindo ou então falta de interesse em 

responder as questões.” 

 

“Por fim, questionamos a utilidade do instrumento em questão para a efetiva 

melhoria das condições de trabalho, infraestrutura, ensino, pesquisa e 

extensão do CAC, sobretudo se considerarmos o grande percentual de 

respostas em branco às perguntas do questionário”. 

 

Para reverter o quadro de baixa participação identificado, sugeriu-se que: 

 

“No caso de dificuldade em responder as questões, uma ação a ser tomada 

poderia ser a de incluir glossário no questionário. Além disso, poder-se-ia 

fazer um seminário voltado aos alunos, por exemplo, na semana de 

integração dos calouros, esclarecendo sobre a avaliação institucional e sua 

importância, para aumentar o interesse dos alunos em participar”. 

 

O problema da adesão restrita dos estudantes aos processos de avaliação institucional 

tem sido objeto de estudos e análises realizados nacionalmente e não se trata de uma 

característica específica do âmbito deste Campus ou da Universidade Federal de Goiás, mas 

notoriamente clama por adoção de medidas permanentes de mobilização e conscientização do 

alunado. 

Observou-se ao longo deste processo que de forma direta (nos textos recebidos) ou 

indireta (nas resistências manifestadas verbalmente), que a avaliação provoca reações 

adversas. No geral a grande maioria da comunidade acadêmica ainda resiste aos processos 

avaliativos. Uma possível explicação estaria na dificuldade de se visualizar a importância e 

aplicabilidade diária dos resultados dos dados coletados, relatórios gerados na promoção de 

melhores condições de trabalho, infraestrutura, ensino, pesquisa e extensão do Campus.  

As ênfases dadas pelos coordenadores ao questionarem a necessidade de se realizar 

esse tipo de avaliação institucional, tendo em vista o baixo número de estudantes que 

efetivamente participam, somados aos possíveis problemas que os alunos têm de interpretação 

correta do que se está sendo perguntado -  sugere que há necessidade de se implementar 

programas e projetos que visem modificar a cultura organizacional, que geralmente não 

absorve os resultados das avaliações realizadas como elemento fundamental para revisão e 

readequação das práticas pedagógicas e da gestão acadêmico-administrativa das Instituições 

de Ensino Superior Públicas, o que pode estar gerando as reações contrárias. 

E como nesta análise especificamente tratamos da visão das coordenações de cursos de 

graduação, reforçamos a necessidade de que haja um processo de conscientização e 

mobilização permanente dos responsáveis pela gestão dos cursos. Pois na estrutura 

universitária são os que se encontram mais próximos e presentes no contato cotidiano com os 
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alunos, para que sejam protagonistas do processo de compreensão e proposição de soluções 

para as situações que ainda não correspondem ao almejado. Tal qual expressado, por exemplo, 

em algumas falas: 

“(...) Assim continuaremos a desempenhar e visualizar novas formas não 

somente para compreender melhor os alunos, mas também para propor 

ações que resultem em melhorias tanto do ensino, como na aprendizagem”. 

 

“(...) A participação do Núcleo Docente Estruturante (NDE), nesse processo, 
também é fundamental. O NDE pode auxiliar o Curso no enfrentamento dos 

problemas apontados,... e na medida do possível, contribuir para que sejam 

solucionadas”.  

 

“(...) O NDE está atento à falha de domínio de conteúdo de alguns 

professores, as medidas tomadas, já começaram a surtir efeito, envolvem o 

envio de professores para qualificação, maior exigência na formação dos 

professores recém-concursados e a troca do quadro de professores 

substitutos”.  

 

“(...) Acreditamos que em breve reverteremos este número de insuficiências.”  

 

“(...) Temos um longo caminho a seguir para que alcancemos a tão almejada 

melhoria na qualidade da educação, não só no nível acadêmico, mas em 

todos os níveis”.  

 

Para finalizar esta análise estão transcritos abaixo trechos, os quais, enfatizam que há 

uma expectativa que as respostas aos problemas e oferta de condições de melhoria venham da 

tomada de decisão por parte das estruturas externas aos cursos. E cabe registrar que parte 

significativa não encaminhou indicações de intervenções no sentido de promover mudanças, a 

partir, das respectivas esferas de atuação. Vejamos: 

 

“(...) Os aspectos apontados não poderão ser vistos isolados do contexto 

concreto das Universidades Federais do País, as quais têm enfrentado 

inúmeros problemas decorrentes dos Programas de Expansão do Ensino 

Superior, tais como a falta de infra-estrutura e o número insuficiente de 

docentes e técnico-administrativos para atender, a contento, as demandas 

apresentadas”.  

 

“(...) Sem dúvida, necessitamos do apoio da Universidade para garantirmos 

qualidade e compromisso social na formação dos nossos alunos, 

provenientes de várias cidades da região”.  

 

“(...) Aguardamos que esta avaliação dos dados fornecidos pela PRODIRH 

seja de valia para as providências necessárias para melhoria do ensino, 

extensão e pesquisa do Curso (...)”.  

 

“(...) Algumas questões podem nortear, muito incisivamente, pontos fulcrais 

a serem revistos e ou/melhorados como, por exemplo, (...) uma melhor 
gestão, por parte da Unidade, dos recursos audiovisuais disponíveis aos 

cursos e ou departamentos do CAC”.  

 

“(...) Cabe a Universidade compreender os resultados como parâmetros para 

a proposição de novas estratégias de ensino/aprendizado, visando enfrentar e 

ou sanar os problemas apontados”.  



192 
 

 

“(...) Compreendemos que a discussão dos problemas encontrados compete, 

também à administração da UFG e do CAC (...)”.  

 

Há concordância de que o sistema é complexo, os sucessos e insucessos são 

multideterminados e acreditamos que somente com o envolvimento de todos, cada qual 

fazendo o melhor no âmbito da sua esfera de atuação, que alcançaremos um ensino de 

qualidade superior e comprometido socialmente e transformaremos a realidade, ainda aquém, 

das possibilidades e potencialidades do CAC. 

          E como diria o notável educador Paulo Freire: “Mudar é difícil, mas é possível”. 
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4 POSSIBILIDADES DE AÇÕES FUTURAS 

 

A Avaliação Institucional é necessária e imprescindível, no sentido de desenvolver por 

meio de seu autoconhecimento um modo de inserção na sociedade e de dar significado ao seu 

trabalho, como subsídios contínuos para reorientação de seus programas e projetos. Após o 

conhecimento da percepção das unidades acadêmicas sobre a autoavaliação institucional e 

percepção dos estudantes de graduação dos referidos campus (Goiânia, CAC e CAJ), 

julgamos relevantes a construção gradativa de uma consciência institucional necessária à 

reflexão e revisão de políticas, programas e projetos que favoreçam os processos de 

autogestão em todas as instâncias. 

A apresentação do diagnóstico da autoavaliação institucional à comunidade torna-se 

uma ferramenta primordial para o planejamento e gestão da instituição. Algumas ações 

futuras serão sugeridas baseadas na análise e síntese de todas as dimensões abordadas. 

O comitê interno do CAJ, após análise minuciosa dos resultados da percepção da 

autoavaliação do campus através da percepção das 10 dimensões, e da percepção dos 

estudantes de graduação, através da análise das categorias (ensino; plano de ensino; trabalho 

docente; ensino, pesquisa e extensão; atividades extracurriculares; infraestrutura e recursos 

materiais), bem como as considerações de alguns coordenadores, sintetizou as possibilidades 

de ações futuras, conforme a seguir:  

o Conscientizar e divulgar o PDI e PPI no âmbito da comunidade acadêmica e em geral; 

o Estreitar laços com instituições, privadas e/ou públicas, interessadas em pesquisa, tais 

como entidades de classe, agências governamentais (federais e/ou estaduais), buscando 

recursos em agências de fomento (CAPES, CNPq, FAPEG); 

o Realizar campanhas de coleta seletiva, reciclagem, defesa da vegetação do cerrado e meio 

ambiente, monitoramento da qualidade do meio ambiente, tratamento de resíduos 

químicos e biológicos, memória da produção artística e do patrimônio cultural; 

o Aumentar a representatividade do CAJ frente a processos decisórios da UFG; 

o Aumentar a disponibilização de vagas de monitoria para a unidade Jataí; 

o Melhorar o instrumento de avaliação discente; 

o Discutir sobre metodologias que possam despertar aos alunos interesse por atividades 

extraclasse, eventos científicos, projetos, além de divulgar os resultados da avaliação para 

o corpo discente e dirigente da instituição; 

o Disponibilização de senhas de acesso ao Portal CAPES em computadores particulares, a 

fim de ampliar o leque de materiais de estudo e pesquisa para os estudantes; 
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o Melhorar a divulgação de eventos científicos ofertados pela instituição; 

o Divulgação dos planos de ensino nos sítios virtuais dos cursos ofertados no campus; 

o Incentivar o corpo docente/discente a utilizar a Plataforma Moodle; 

o Estimular metodologias problematizadoras de ensino; 

o Divulgar e disponibilizar na coordenação dos cursos os horários dos docentes referentes a  

ensino, pesquisa, extensão e atendimento extraclasse; 

o Reforçar perante o corpo discente os horários de monitoria; 

o Inserir no site os horários de aulas, monitorias, email e Currículo Lattes dos docentes; 

o Oferecer maior disponibilização de recursos para participação em eventos científicos, 

tanto para o corpo docente quanto discente; 

o Instigar o corpo docente e discente a maior participação em eventos nacionais, 

internacionais, regionais e locais e divulgar nos sites os principais eventos relacionados ao 

curso; 

o Incentivar a participação em atividades extraclasse propostas pela comunidade acadêmica; 

o Orientar os discentes sobre atividades extraclasse ofertadas pela instituição, tais como 

centro de línguas, grupo de dança, academia, piscina (hidroginástica, natação), trabalhos 

sociais, atendimento psicológico prestado pelo “Serviço de Atendimento Psicológico”;  

o  Promover eventos culturais, científicos e sociais relacionadas às áreas de atuação do 

curso despertando maior interesse pela profissão; 

o Cadastrar projetos de pesquisa e extensão e convidar os alunos para participação; 

o Gerar maiores oportunidades de participação e aquisição de bolsas da universidade; 

o Disponibilização de mais recursos financeiros pela UFG; 

o Buscar por infraestrutura adequada para a realização de pesquisas; 

o Incentivar a aproximação do ensino junto à pesquisa e extensão; 

o Incentivar que uma maior quantidade de docentes nos cursos aumente a demanda em 

projetos de pesquisa e extensão; 

o Melhorar a distribuição dos recursos financeiros por curso de graduação, apreciando as 

necessidades e especificidades de cada um; 

o Conscientização e ampla divulgação do processo de auto-avaliação no âmbito da 

comunidade acadêmica, a fim de tornar o processo formativo, educacional e salientar sua 

importância na consolidação institucional; 

o Ampliar e/ou melhorar a infraestrutura do campus no que tange: Quantidade de 

laboratórios de informática para uso comum dos alunos; Conexão à internet e Wireless; 

Recursos materiais e humanos para atender a demanda do campus; Biblioteca (acervo 
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bibliográfico básico e complementar, instalações, periódicos, sala de estudo, número de 

computadores), quantidade e atualidade; Salas de aulas, de professores e coordenações; 

Acessibilidade para portadores de deficiência física e/ou mobilidade reduzida; 

Climatização e/ou ventilação nos espaços físicos a fim de tornar o ambiente mais 

agradável aos alunos e professores e facilitar o processo ensino-aprendizagem; Itens 

básicos de segurança (EPIs, saídas de emergência, extintores), reagentes e equipamentos 

para aulas práticas, manutenção de aparatos; Recursos audiovisuais; Laboratórios de 

pesquisa; Espaço físico para DCE; Instalar cortinas ou insulfilmes nos vidros das salas de 

aula para tornar o ambiente mais propício para a projeção de slides; Construir casa do 

estudante, refeitório universitário, auditório com maior capacidade de assentos, 

estacionamento, quadra poliesportiva e centro de convivência. 

 

 

As potencialidades sugeridas pelos participantes do campus Goiânia da UFG englobam:  

 

o Divulgar o novo PDI; 

o Ampliar os meios de comunicação com a sociedade, seja interna ou externa, de forma a 

garantir a agilidade e confiabilidade na prestação dos seus serviços básicos, bem como a 

socialização do conhecimento e práticas da Universidade; 

o Avaliar, qualitativamente, os meios de comunicação e sua circulação, a fim de saber se a 

informação prestada está cumprindo seu papel ou se são necessárias adequações na forma 

de divulgá-las; 

o Liberar os servidores técnico-administrativos para ações de capacitação ofertadas pela 

própria IES;  

o Disponibilizar maior quantidade de servidores técnico-administrativos para atender as 

demandas das vagas dos cursos de graduação e pós-graduação criados pelo REUNI, bem 

como também na estruturação funcional administrativa dos novos prédios;  

o Aprimorar, no ambiente de trabalho, as condições de estacionamento, cantina e salas de 

aula; 

o Desenvolver ações visando a melhoria na qualidade de vida dos nossos servidores;  

o Revisar a estrutura organizacional a fim de acompanhar a nova dinâmica e as novas 

demandas da instituição;  

o Integrar os sistemas da universidade e disponibilizar outros novos; 

o Disponibilizar mais laboratórios, mini-auditórios, espaços para representação estudantil, 
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salas de projeção, de convivência, estacionamento e serviço médico: inexistentes no 

Campus II;  

o Disponibilizar servidores técnico-administrativos, técnicos de laboratórios, secretários, 

monitores; necessidade de equipamentos mais modernos; laboratórios (de diferentes tipos) 

e recursos para sua manutenção; internet sem fio; recursos audiovisuais; mais salas de 

aulas e de professores; melhoria e ampliação do espaço físico; estacionamento; 

almoxarifado; prestação de serviço de higienização e limpeza qualificado que recebam a 

insalubridade;  

o Realizar manutenção nas quadras abertas e colocar coberturas, pois estão se deteriorando;  

o Dedetizar com maior frequência algumas unidades;  

o Fazer manutenção nos mini-auditório e auditórios a fim de tornar os locais mais 

agradáveis para o uso;  

o Realizar manutenção nos elevadores;  

o Disponibilizar maior quantidade de obras de impacto e atualizadas na biblioteca;  

o Ofertar condições para pessoas com outras necessidades que não a limitação de 

locomoção, ou seja, portadores de necessidades visuais e auditivas;  

o Melhorar o planejamento acadêmico de algumas unidades;  

o Aprofundar nos processos de planejamento e avaliação institucional; 

o Criar um programa de reforço acadêmico direcionado aos alunos com desempenho 

insatisfatório em disciplinas dos primeiros semestres; 

o Criar condições de um acompanhamento mais sistemático de atendimento dos estudantes; 

o Constituir meios de comunicação com os egressos da UFG;  

o Agilizar a execução das obras de ampliação, que tem comprometido a qualidade dos 

trabalhos;  

o Disponibilizar espaço físico, equipamentos de informática, mobiliários e demais 

componentes de infraestrutura para que sejam garantidas as condições de trabalho 

compatíveis com as funções docentes na universidade, aliando atividades de ensino, de 

pesquisa e de extensão com qualidade.  

 

Destaca-se, a necessidade da revisão do questionário de autoavaliação do estudante de 

graduação.  

Acredita-se que o atendimento as ações sugeridas pelos acadêmicos e coordenadores, a 

serem implantadas, pode melhorar o índice de satisfação e proporcionar melhorias 

institucionais.  
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5 A  SÉRIE CADERNOS DO PROGRAMA DE GESTÃO ESTRATÉGICA DA UFG 

 

A série CADERNOS DO PGE tem como objetivo contribuir para uma melhor 

compreensão da vida institucional da Universidade Federal de Goiás (UFG), constituindo-se 

em um canal para socialização, debate e reflexão das questões que envolvem o processo de 

planejamento, avaliação e informação nas dimensões do ensino, da pesquisa, da extensão e da 

gestão institucional. Este relatório de autoavaliação institucional contempla os cadernos 15, 

16, 17 e 18, os quais contemplam autoavaliação de algumas Unidades acadêmicas bem com 

estudos avaliativos sobre a integração de projetos de pesquisa cadastrados na Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação em 2010. Baseia-se nas informações dos questionários de 

autoavaliação, parte integrante do Programa de Gestão Estratégica (PGE) da UFG, 

regulamentado pela Resolução CONSUNI nº 10/2006, de 28 de julho de 2006, em 

atendimento ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, criado pela 

Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, cujo principal objetivo é assegurar o processo nacional 

de avaliação, conforme prevê a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da educação brasileira.  

O Caderno de número 15 apresenta a autoavaliação do Programa de Gestão 

Estratégica da Diretoria da Escola de Engenharia Elétrica e Computação (EEEC) referente ao 

período de 2008-2010. Ressalta-se que esta unidade acadêmica vem realizando o processo de 

autoavaliação desde 1998, contribuindo para construir a cultura de autoavaliação institucional 

entre os servidores docentes, técnicos administrativos e estudantes, bem como da comunidade 

externa, assegurando o contínuo desenvolvimento de suas atividades acadêmicas e 

administrativas. Neste caderno, faz-se um breve balanço das ações desencadeadas pelo 

Programa de Expansão e Reestruturação das Universidades Federais (REUNI) que vem 

mudando o seu perfil. Dentre elas destacam-se a expansão de vagas, a construção de novos 

prédios e reformulação de espaços físicos existentes, além da contratação de novos servidores.  

O Caderno de número 16 foi produzido com base nas informações oriundas do 

Gabinete da Reitoria e contempla uma análise da integração existente nos projetos de 

pesquisa cadastrados na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) em 2010, entre 

as Unidades Acadêmicas da UFG, que inclui o campus Goiânia, Catalão, Jataí e o Colégio de 

Aplicação – CEPAE.  Ressalta-se que além desta publicação, dois outros estudos avaliativos 

foram realizados - um tratou da integração entre as Unidades Acadêmicas da UFG (Câmpus 

de Goiânia) na graduação e o outro apresentou a integração entre as Unidades Acadêmicas da 

UFG (Câmpus de Goiânia) na pós-graduação stricto sensu.   Com esta publicação objetiva-se 

contribuir para a consolidação da gestão da informação de forma integrada. 
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O Caderno de número 17 apresenta os resultados da autoavaliação da Faculdade de 

História (FH). Inicialmente traça um breve histórico da Faculdade, destacando todas as 

mudanças que vivenciaram desde a sua criação em 19 de novembro de 1968. Apresenta 

também um breve histórico do processo de avaliação dos servidores públicos no Brasil na 

década de 1930, sobretudo com a criação do Departamento Administrativo do Serviço Público 

(DASP) em 1937, que desempenhou importante papel na reforma do Estado ao instituir 

procedimentos modernos e baseados no mérito para o serviço público dentre os quais o 

ingresso por concurso público. Menciona também um histórico dos diversos programas de 

avaliação das universidades brasileiras, do PARU (Programa de Avaliação da Reforma 

Universitária) de 1983 ao SINAES (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior) em 

vigor desde 2004.  

Algumas dificuldades inerentes à avaliação da FH, com destaque para a autoavaliação 

por requerer um olhar interno acurado e crítico, implicando em responsabilização dos 

envolvidos no sentido de redirecionar ações e implantar as medidas necessárias para a solução 

dos problemas detectados. O curso ainda destaca os valores que pautam as ações da FH e 

informa como estão estruturados em termos de oferta de cursos e de número de estudantes e 

professores, explicitando os objetivos deste curso na formação de novos profissionais com 

qualidade e compromisso social.  

Quanto aos aspectos metodológicos, o processo de autoavaliação na FH envolveu 

professores, técnico administrativos, estudantes e foi coordenado pelo diretor, coordenadores 

dos cursos de graduação, coordenadores de pesquisa e pós-graduação que constituíram o 

comitê coordenador da autoavaliação na unidade, utilizando a técnica de Grupos Focais, que 

foram coordenados por um docente ou técnico-administrativo. Foram definidos também os 

representantes da comunidade externa que deveriam ser ouvidos, a saber: Instituto de 

Pesquisas Históricas do Brasil Central (IPHBC), Pontifícia Universidade Católica de Goiás 

(PUC-GO), Associação Universitária dos Professores de História (ANPUH-GO) e Associação 

Brasileira de História das Religiões (ABHR). Após a realização de todas as etapas de coleta 

de dados, elaborou-se Relatório Final.  

As conclusões da percepção da autoavaliação da FH apresentam algumas repercussões 

da implantação do REUNI no cotidiano do curso, destacando também o que ainda precisa ser 

feito para melhorar as condições de trabalho dos professores. Dentre estas pendências estão a 

ampliação no número de gabinetes para professores; o incremento da produção acadêmica de 

livros, manuais, artigos, paradidáticos, etc.; o aumento da visibilidade externa através de 

produção bibliográfica de paradidáticos e outros materiais de apoio ao ensino; a construção de 
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novos laboratórios de ensino, pesquisa e extensão; a construção de 03 novos laboratórios para 

novas tecnologias de ensino de história; a implantação de núcleos de pesquisas, garantindo-se 

o espaço físico para o seu funcionamento; a duplicação da produção docente e discente de 

livros, artigos e paradidáticos; a elaboração de normas internas e estabelecimento de rotinas 

administrativas.   

O Caderno de número 18 apresenta os resultados da autoavaliação da Faculdade de 

Farmácia (FF). O relatório destaca o papel formativo desta modalidade de avaliação por 

produzir resultados que subsidiam a gestão, oferecendo subsídios para que os segmentos 

avaliados possam refletir sobre os resultados e tomar as decisões adequadas para a superação 

das falhas ou problemas detectados. A função de prestação de contas que a avaliação das 

instituições vem assumindo também é destacada.  Neste caderno é apresentada a percepção do 

atual Comitê Coordenador da Autoavaliação da FF; as percepções dos avaliadores 

componentes do grupo de enfoque dos docentes e do grupo de enfoque estudantes e ainda 

resultados de outros momentos avaliativos propiciados pela Comissão de Avaliação das 

Escolas Médicas (Caem) da Associação Brasileira de Educação Médica (Abem).  

Destacam-se os avanços obtidos nos aspectos didáticos e metodológicos nos quais se 

pode observar uma boa carga horária de práticas centradas em habilidades, mas ainda com 

predomínio de aulas expositivas e provas teóricas. O acompanhamento e avaliação dos 

estudantes nos estágios aparecem como pontos de fragilidade do curso, enquanto a relação 

professor/discente, envolvendo quatro ou cinco estudantes por professor parece ser um ponto 

favorável e importante para o aprendizado. Também aparecem como positivos os aspectos 

relativos à interação dos estudantes do curso com estudantes de diferentes cursos da área da 

saúde, bem como a inserção do discente em equipes multiprofissionais, por contribuir para o 

fortalecimento dos processos de formação profissional e de assistência, preconizados pelas 

diretrizes curriculares. Quanto ao processo avaliativo, o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) 

prevê que a avaliação da aprendizagem deve ter um papel formativo no sentido de corrigir os 

rumos da docência e não apenas cumprir a função de atribuir notas. Deve ainda levar em 

conta os aspectos comportamentais como a participação, interesse, zelo, compromisso e 

relacionamento interpessoal. 

Como repercussões da avaliação ou em decorrência dos seus resultados, a unidade 

procedeu à contratação de docentes para dar suporte às práticas integradas ensino/serviço; 

criou a Liga Acadêmica Multidisciplinar Farmacêutica; realizou atividades conjuntas ensino e 

serviço; revisou o PPC e reestruturou a matriz curricular; promoveu atividade de treinamento 

de agentes de saúde; analisou os planos de ensino quanto às metodologias de ensino e 
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avaliação da aprendizagem; criou a Rede Goiana de Produção de Conhecimentos 

Interdisciplinares envolvendo Saúde, Farmácia e processo de autoavaliação da UFG.  

A série Cadernos do PGE, em destaque estes quatro últimos cadernos mencionados 

acima, mostra que a avaliação vem contribuindo de maneira significativa para que, a partir do 

diagnóstico e análise dos pontos fortes e frágeis dos cursos e das unidades acadêmicas, seja 

possível planejar e implantar ações específicas, pontuais e altamente propositivas de modo a 

produzir mudanças que conduzam à melhoria dos processos educativos, contribuindo para 

elevar a qualidade dos cursos. Tais resultados também são importantes na orientação das 

políticas institucionais, pois revelam as lacunas existentes nas áreas de formação e 

capacitação de pessoal, de financiamento e alocação de recursos, de gestão acadêmica e 

administrativa, de demandas dos professores e dos estudantes, além de favorecer o diálogo e a 

troca de experiências entre os diversos sujeitos que atuam na universidade. 

Por fim, esta avaliação também informa ao MEC sobre o perfil das IFES, suas 

demandas e seus desafios, enviando subsídios para que as políticas públicas para a educação 

superior sejam mais efetivas e capazes de responder às suas reais necessidades nas diversas 

dimensões que caracterizam as práticas indissociáveis de pesquisa, de ensino e de extensão.  
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6 PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI) E O PLANO 

DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PDTI) 

 

O PDI é um documento que expressa o planejamento global da UFG, envolvendo uma 

perspectiva futura de 5 (cinco) anos (2011-2015), o qual contempla os eixos temáticos 

essenciais sugeridos pelo Ministério da Educação (MEC) – Artigo 16 do Decreto nº 5.773 de 

09 de maio de 2006. Mais que isso, expressa o perfil da instituição, seu projeto pedagógico e 

suas políticas, bem como sua estrutura acadêmica e administrativa, além das suas atividades e 

aspectos didático-pedagógicos. 

Este documento estabelece metas e ações para o seu período de vigência, sendo 

condição essencial para que o MEC autorize e destine os recursos necessários para a expansão 

no caso de IFES (Instituições Federais de Ensino Superior). 

Os chamados Planos de Desenvolvimento Institucional surgem, então, para cumprir 

com o disposto na Lei do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) – 

Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004 – que institucionalizou nas universidades brasileiras o 

planejamento sistemático integrado à avaliação. 

Tem também por nobre função, nortear as Unidades Acadêmicas e Órgãos 

Administrativos em seus Planejamentos; contribuir para ampliar a capacidade da UFG de 

atuar na sociedade, de colaborar na solução de problemas e de participar da discussão das 

políticas públicas em diferentes esferas governamentais. 

Vale mencionar que o PDI 2011-2015 da UFG, em vigência, aprovado em 2012 pelo 

Colegiado máximo da instituição, foi construído desde a sua menção nos relatórios de 

autoavaliação da UFG os quais apresentaram subsídios para a administração elaborar o 

documento (RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA UFG: 2001-

2005; RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA UFG: 2006-2008; 

RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA UFG: 2009-2010).  

Seguindo a mesma linha de documento legal e norteador, surge o Plano Diretor de 

Tecnologia da Informação (PDTI), visto que, a Tecnologia da Informação (TI) tem um papel 

fundamental no planejamento e na implantação das estratégias institucionais. Atender aos 

objetivos priorizados durante a elaboração deste planejamento é um dos grandes desafios 

apresentados. Para atender a tais objetivos, o primeiro dos compromissos assumidos foi 

promover o alinhamento entre a TI e as diretrizes estratégicas definidas no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFG.   

O Plano Diretor de TI da UFG orienta, portanto, o planejamento e a execução das 
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ações de TI nesta universidade, de maneira a consolidar a importância estratégica da área e 

garantir seu alinhamento aos Objetivos Institucionais.   

Ambos os documentos, a saber, o PDI e o PDTI, marcam esforços históricos dos 

gestores educacionais em busca da melhoria contínua na educação. Denotam uma postura 

mais sinérgica em relação aos princípios da administração pública da eficiência e da 

publicidade.  
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7 ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO REUNI 2010-2011 

A sociedade tem exigido das universidades a expansão e diversificação das atividades 

vinculadas a sua esfera. No entanto, há a necessidade de se reconhecer que a dependência de 

financiamento é responsável pela existência de entraves à capacidade acadêmica das 

instituições. 

Ao se apresentar um plano de reestruturação e expansão de uma instituição pública de 

educação superior, mais precisamente de uma Instituição Federal de Ensino Superior (IFES), 

há, obrigatoriamente, que se discutir o que se espera dessa instituição, ao considerar sua 

inserção social, seu papel regional, sua história e tradições. 

Ciente disso e sob muitas tensões, a UFG elaborou seu Plano de Reestruturação e 

Expansão (aprovado em 27 de novembro de 2007 pelo Ministério da Educação), que prevê 

recursos em diversas áreas nas quais a instituição desenvolve e desenvolverá ações. Em 2008, 

foi iniciada a execução de ações previstas no projeto. 

O processo seletivo passará das 3.963 vagas oferecidas em 2008 para 6.695 vagas em 

2012, com um correspondente aumento no número de cursos de graduação oferecidos, que 

passarão de 92 para 122, no mesmo período. Em  2010, o PS foi desmembrado em dois, de 

forma a contemplar uma entrada no 1º semestre de 2010 (PS-1) e uma entrada no 2º semestre 

de 2010 (PS-2).  Para o PS-1, cumprida a fase de realização dos exames no final de 2009, 

foram disponibilizadas um total de 5.459 vagas, demonstrando o compromisso da UFG com o 

fiel cumprimento desta importante meta de expansão de vagas no ensino superior público. 

Para o PS-2, realizado em 2010, foram disponibilizadas mais 637 vagas. 

Ressalte-se que do total de vagas disponibilizadas no PS-1, 970 foram destinadas aos 

cursos oferecidos no Câmpus Catalão, 980 no Câmpus Jataí e 160 no Câmpus Goiás, números 

que demonstram o compromisso da UFG com o fortalecimento dos Câmpus do Interior e com 

o oferecimento de opções de formação em nível superior aos jovens do interior do Estado de 

Goiás. 

No tocante à pós-graduação, a proposta da UFG no âmbito do REUNI também prevê 

um incremento nas novas matrículas e no número de programas que deverão ser criados no 

período de 2008 a 2012. 

O significativo incremento no orçamento da UFG demonstra o esforço do Governo 

Federal e do Ministério da Educação, em recuperar, por meio de seus programas de expansão 

e outros, o orçamento da UFG (e das demais IFES brasileiras), dando à instituição a 

oportunidade de atualizar e ampliar o seu parque de equipamentos e promover as necessárias 

reformas e construções de novas instalações físicas. Observa-se que valor de R$ 
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57.009.161,97 executado na rubrica Capital em 2010 é inferior, em 16%, ao valor de R$ 

68.074.292,09 executado em 2009. Mesmo considerando-se esta redução, o valor alocado em 

2010 foi muito expressivo e permitiu à UFG equipar seus laboratórios e concluir e/ou iniciar a 

execução de várias obras previstas no Programa REUNI e assim fornecer melhores condições 

de trabalho bem como abrigar de maneira digna e adequada ao novo contingente de alunos, 

professores e técnico-administrativos ingressantes na instituição. 

Uma parte significativa deste intenso programa, as construções/reformas têm o suporte 

financeiro, muito embora recursos de outras ações e outras fontes estejam também 

contribuindo para o mesmo. Esta expansão física é essencial para o fornecimento das 

condições infraestruturais para o atendimento das necessidades dos novos cursos e para 

abrigar adequadamente os novos alunos e servidores da instituição. Foram concluídas em 

2011 várias obras que resultaram em um acréscimo de uma área de aproximadamente 19.500 

m
2
de área ao patrimônio físico da UFG. Mais significativo que isto é o acréscimo de 76.620 

m
2
 de área construída que ocorrerá gradativamente com a conclusão de obras iniciadas em 

2011 ou em anos anteriores, e que ainda não foram concluídas. Com o término de todas estas 

obras, a UFG praticamente dobrará o seu tamanho em termos de área física construída. Dentre 

estas construções destacam-se o Restaurante Universitário (RU) no Câmpus Samambaia, a 2
a
 

etapa do Bloco de internação do Hospital das Clínicas (HC), Bloco de Salas de Aulas no 

Câmpus Colemar Natal e Silva, Blocos de Salas de Aulas no Câmpus Samambaia, novo 

Sistema Viário e de Drenagem de Águas pluviais no Câmpus Samambaia, Blocos de Salas de 

Aulas em Catalão e Jataí, novos prédios para vários institutos/faculdades (Faculdade de Letras 

(FL), Instituto de Estudos Sócio Ambientais (IESA), Instituto de Matemática e Estatística 

(IME), Instituto de Informática (INF) e Faculdade de Artes Visuais (FAV), entre outras.  

A contratação de pessoal é outra ação prevista pelo REUNI e neste sentido foram 

realizados concursos públicos para servidores docentes e técnico-administrativos para atender 

à demanda da expansão, além da substituição de aposentados.  
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Tabela 1: Orçamento executado pelo Programa de Reestruturação e Expansão das IFES - REUNI, 

de 2007 a 2011.  

Tipo de execução 2007 2008 2009 2010 2011 

 Custeio   R$ 2.123.751,70 R$ 3.090.266,00 R$ 4.688.475,86 R$ 7.394.420,87 

 Equipamento e 

Material Permanente  
R$ 1.200.000,00 R$ 800.000,00 R$ 3.795.271,31 R$ 8.022.681,44 R$10.806.842,48 

 Obras e Instalações  R$ 4.422.140,40 R$ 2.948.093,60 R$ 24.613.098,20 R$ 20.939.878,05 R$ 24.160.382,07 

 Bolsas - CAPES*  R$ 108.382,00  R$ 42.900,00 R$ 211.200,00 

Total R$ 5.622.140,40 R$ 5.980.227,30 R$ 31.498.635,51 R$ 33.693.935,35 R$ 42.572.845,42 

Fonte: DCF/PROAD; * Dados corrigidos em relação às publicações de anos anteriores deste relatório. 

 

 

Tabela 2: Comparação Indicadores TCU 2006-2011 (COM HU).  

 
Com HU 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Custo Corrente / Aluno Equivalente 8.827,62 10.446,63 12.535,31 11.762,76 13.858,83 14.278,78 

 Aluno Tempo Integral / Professor Equivalente 12,07 12,85 11,69 11,23 10,01 12,32 

 Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente 7,01 6,32 6,3 6,62 6,48 6,52 

Funcionário Equivalente/ Professor Equivalente 1,72 2,03 1,86 1,7 1,54 1,89 

Grau de Participação Estudantil 0,96 0,95 0,9 0,86 0,85 0,81 

Grau de Envolvimento Pós-Graduação 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,14 

Conceito CAPES/MEC Pós-Graduação 3,48 3,52 3,58 3,56 3,68 3,64 

Índice Qualificação Corpo Docente 3,62 3,61 3,87 3,9 3,95 4,08 

Taxa Sucesso na Graduação 0,68 0,76 0,76 0,79 0,73 0,62 

Taxa Sucesso na Pós-Graduação 0,51 0,78 0,79 0,78 0,56 0,65 

TCU: Tribunal de Contas da União; HU: Hospital Universitário.  

 

Tabela 3: Comparação Indicadores TCU 2006-2011 (SEM HU).   

Sem HU 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Custo Corrente / Aluno Equivalente 8.534,16 10.156,36 12.210,73 10.609,17 12.426,08 

12.581,

10 

Aluno Tempo Integral / Professor 

Equivalente 12,07 12,85 11,69 11,23 10,01 12,32 

Aluno Tempo Integral / Funcionário 

Equivalente 12,35 10,12 9,84 9,93 9,32 9,02 

Funcionário Equivalente/ Professor 

Equivalente 0,98 1,27 1,19 1,13 1,07 1,37 

Grau de Participação Estudantil 0,96 0,95 0,9 0,86 0,85 0,81 

Grau de Envolvimento Pós-Graduação 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,14 

Conceito CAPES/MEC Pós- 3,48 3,52 3,58 3,56 3,68 3,64 
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Graduação 

Índice Qualificação Corpo Docente 3,62 3,61 3,87 3,90 3,95 4,08 

Taxa Sucesso na Graduação 0,68 0,76 0,76 0,79 0,73 0,62 

Taxa Sucesso na Pós-Graduação 0,51 0,78 0,79 0,78 0,56 0,65 

TCU: Tribunal de Contas da União; HU: Hospital Universitário. 

 

Os indicadores do TCU relativos à UFG, apresentados nas tabelas 2 e 3, dão uma clara 

medida do custo médio do estudante, do estágio de desenvolvimento acadêmico da 

instituição, da relação aluno professor, do conceito CAPES, dentre outros, utilizando-se a 

metodologia do TCU. No tocante ao custo corrente do estudante equivalente apurou-se em 

2011 um custo de R$14.278,78, incluindo-se o HU, e R$ 12.581,10, excluindo-se o HU. 

Comparando-se estes valores com os valores correspondentes da UFG em 2010 observa-se 

um pequeno aumento no valor do custo aluno, incluindo-se as despesas do HU, e, 

praticamente o mesmo valor no caso do custo aluno sem a inclusão das despesas do HU. Uma 

análise retrospectiva, com base nas informações dos anos anteriores, confirma a tendência de 

aumento nestes valores, reflexo do expressivo aumento da dotação orçamentária ocorrida nos 

anos recentes e da diminuição no ritmo de entrada de novos alunos.  

Como pode ser observado nos quadros acima, a relação aluno em tempo 

integral/professor equivalente de 2011, que foi da ordem de 12,32, significativamente superior 

à razão encontrada em 2010 que foi de 10,1. Este valor é comparável àqueles encontrados nos 

anos de 2006 a 2009. Esta oscilação era esperada dada às grandes mudanças ocorridas, a partir 

de 2008, com a implantação do Programa REUNI e o expressivo aumento no número de 

alunos e professores.  Ressalte-se que as variáveis, número de estudantes, número de docentes 

e número de servidores da instituição, são muito dinâmicas nesta situação, e tem sofrido fortes 

oscilações nos últimos anos.  

Igualmente importante é o índice “taxa de sucesso na graduação”, que fornece uma 

medida da eficiência da instituição no cumprimento do um dos seus objetivos centrais, que é o 

de formar pessoas. Os dados de 2011 indicam uma taxa de sucesso de 0,62 que é inferior 

àquela encontrada em anos anteriores.  Elevar esta taxa aos níveis previstos no programa 

REUNI é uma meta ambiciosa que irá exigir ações permanentes da UFG visando à redução da 

evasão escolar e a permanência do estudante na instituição até a sua formatura.  

 Quanto à taxa de sucesso na Pós-Graduação observa-se um acréscimo de 0,56 para 

0,65 na passagem de 2010 para 2011. Embora este indicador tenha melhorado neste período, 

deve-se ressaltar que ele tem uma oscilação natural, em função das características específicas 
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do processo de formação na pós-graduação. A entrada de alunos nos diversos programas de 

pós-graduação pode oscilar de ano a ano e os prazos para a apresentação e defesa das 

dissertações e teses não é tão rígido como na graduação. A elevação da taxa de sucesso 

observada em 2011 pode ser explicada por um possível represamento na apresentação de 

dissertações de mestrado e teses de doutorado ocorrido em 2010. 

 O conceito CAPES que, para programas de pós-graduação no nível de mestrado 

apenas, varia em uma escala de 0 a 5, reflete a qualidade dos programas, em termos de vários 

fatores, mas sobretudo na publicação de artigos em revistas especializadas, indexadas e de 

alto nível. No caso da UFG, onde predominam os programas de mestrado, a nota máxima 

possível seria 5. Ao se analisar o conceito médio CAPES da UFG em 2011 no patamar de 

3,64, fica evidenciada uma discreta diminuição em relação a 2010, mas ainda assim superior 

aos índices registrados em anos anteriores. Acreditamos que com a melhoria gradativa das 

condições de infraestrutura e humanas da UFG, este conceito possa também, ainda que de 

forma gradativa, ir melhorando ao longo dos próximos anos.  

O indicador de envolvimento de alunos com a pós-graduação fornece uma medida do 

número de alunos da pós-graduação em comparação com o universo de alunos da UFG. Este 

indicador mostra que a UFG possui um grande potencial de crescimento no nível de pós-

graduação, que deve ser mais bem explorado nos próximos anos.  

Outro indicador que guarda uma estreita conexão com os indicadores de pesquisa e pós-

graduação, é o índice de qualificação do corpo docente, que varia numa escala de 0 a 5. Se 

todos os docentes da UFG fossem doutores o índice seria igual a 5. Como ainda existe na 

UFG um contingente apreciável de docentes com a titulação de mestre, o índice da instituição 

alcançou, em 2011, o valor de 4,08. Observa-se pela série histórica apresentada acima, que 

este indicador tem aumentado gradativamente nos últimos anos e é natural  supor-se que ele 

também vá evoluir na direção do valor 5, ao longo dos próximos anos, já que as novas 

contratações de docentes estão ocorrendo, de forma majoritária, no nível de doutorado.  
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8 RELATÓRIO DE GESTÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010-2011
14

 

 

A Universidade Federal de Goiás (UFG), criada pela Lei Nº 3.834 C, de 14 de dezembro 

de 1960, possui uma história firmada em seu compromisso com a qualidade do ensino, com o 

avanço da pesquisa e com a efetividade de seus projetos e atividades de extensão. Atuando de 

forma indissociável nestes três domínios, a UFG desempenha o seu fundamental papel social, 

dando sua contribuição à discussão e busca de soluções para os problemas sociais e para a 

superação dos desafios do desenvolvimento regional e nacional.  

Na sua missão de gerar, sistematizar e socializar o conhecimento e o saber, formando 

cidadãos capazes de promover a transformação e o desenvolvimento da sociedade, a 

Universidade, que completou 50 anos em 2010, norteia-se pelos princípios estabelecidos no 

seu Estatuto e no seu Regimento. Esses documentos estabeleceram que, na organização e no 

desenvolvimento de suas atividades, a UFG respeitará os seguintes princípios: (a) a 

gratuidade do ensino, cuja manutenção é responsabilidade da União; (b) a diversidade e 

pluralismo de idéias, sem discriminação de qualquer natureza; (c) a indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão; (d) a universalidade do conhecimento e fomento à 

interdisciplinaridade; (e) o compromisso com a qualidade, com a orientação humanística e 

com a preparação para o exercício pleno da cidadania ao executar suas atividades; (f) o 

compromisso com a democratização da educação, no que concerne à gestão, à igualdade de 

oportunidade de acesso, e com a socialização de seus benefícios; (g) o compromisso com a 

democracia e com o desenvolvimento cultural, artístico, científico, tecnológico e 

socioeconômico do País; e (h) o compromisso com a paz, a defesa dos direitos humanos e a 

preservação do meio ambiente.  

Com base nesses princípios norteadores, a UFG, por meio de sua administração em 

todos os níveis e dos membros da comunidade universitária, procurou, nos exercícios de 2010 

e 2011, cumprir os seus compromissos com a sociedade, oferecendo cursos de graduação com 

qualidade, formando mestres e doutores em várias áreas do conhecimento, desenvolvendo 

pesquisas relevantes para a região Centro-Oeste e para o País em praticamente todos os 

campos do conhecimento e oferecendo um complexo de atividades que provocaram uma forte 

interação com a sociedade. 

Os principais programas acadêmicos desenvolvidos pela UFG, constantes da Lei 

Orçamentária, foram: “Brasil Universitário”, “Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação 

                                                   

 
14

 Síntese elaborada a partir dos documentos: Relatórios de gestão para prestação de contas/PROAD 2010/2011. 
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e da Pesquisa Científica” e “Brasil Escolarizado”.  

O Programa “Brasil Universitário (1073)”, estratégico para o desenvolvimento do País, 

foi o principal programa executado. Em 2010, esse programa consumiu na UFG R$ 

418.226.235,91, o que corresponde a 64,05% e, no Hospital das Clínicas, R$ 81.601.899,07 

equivalente a 60,06%, do orçamento global (tesouro, arrecadação e descentralização) 

executado em 2010. Já em 2011, esse mesmo programa consumiu R$ 473.654.953,35, o que 

corresponde a 65,37% e, no Hospital das Clínicas, R$ 94.585.599,06 equivalente a 53,01%, 

do seu orçamento global (tesouro, arrecadação e descentralização).  

No Programa “Desenvolvimento do Ensino de Pós-Graduação e da Pesquisa Científica” 

a UFG desenvolveu a ação denominada “Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação”. A 

UFG apresentou ao longo da última década uma grande evolução na sua atuação neste nível 

de ensino, tendo alcançado em 2011 a expressiva marca de 48 Programas de Pós-Graduação 

stricto sensu, com 64 cursos oferecidos. O total de alunos matriculados nos programas de pós-

graduação stricto sensu da UFG em 2011 alcançou a marca de 3.088 estudantes, sendo 2.179 

de mestrado e 909 de doutorado. Um total de 616 estudantes concluiu os seus cursos de pós-

graduação stricto-sensu (mestrado e doutorado) na UFG em 2011. Nos cursos de pós-

graduação lato-sensu oferecidos pela UFG em 2011, matricularam-se 4.227 estudantes e 

1.106 concluíram seus cursos. 

Além dos recursos previstos no orçamento da UFG deve-se registrar os recursos 

adicionais alocados para a instituição por meio de projetos específicos. Por meio do projeto de 

infraestrutura da FINEP, o CT-Infra, a UFG foi contemplada com R$ 7.559.950,00 para o 

financiamento de 07 subprojetos, envolvendo diferentes áreas do conhecimento. Pelo projeto 

“Pró-equipamentos” da CAPES, a UFG recebeu um montante de R$ 1.405.488,05 para a 

aquisição de equipamentos para 23 projetos de pesquisa. Finalmente, deve se destacar que os 

pesquisadores da UFG foram responsáveis pela captação de um montante de R$ 

34.846.071,26 com a apresentação de projetos ao CNPq, CAPES, FAPEG e outras agências 

de financiamento. A aprovação dos projetos apresentados pelos pesquisadores da UFG e a 

obtenção destes recursos, reflete o alto nível acadêmico dos projetos apresentados. Em boa 

medida são estes recursos que garantiram a montagem e manutenção dos sofisticados 

laboratórios de pesquisa instalados na UFG, propiciando a melhoria das condições de 

realização de pesquisas na instituição e a consequente competitividade dos projetos 

apresentados. 

No tocante à extensão, a UFG tem procurado, por meio de diversos programas já 

implantados anteriormente e outros iniciados no período de 2007 a 2011, incrementar a sua 
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interação com a sociedade, estabelecendo uma via de mão dupla, em que a Universidade e a 

Sociedade possam, mutuamente, se beneficiar deste processo. A extensão tem pautado suas 

ações por três grandes objetivos: (a) integrar ensino e pesquisa na busca de alternativas, 

visando apresentar soluções para problemas e aspirações da comunidade; (b) organizar, apoiar 

e acompanhar ações que visem à interação da universidade com a sociedade, gerando 

benefícios para ambas e (c) incentivar a produção cultural da comunidade acadêmica e 

comunidades circunvizinhas. 

Outro programa governamental que vem se consolidando ao longo dos últimos anos na 

UFG, é o de educação à distância. A UFG contabilizou em 2011 um total de 4.498 alunos 

matriculados nos cursos EAD de graduação em Administração, Artes Cênicas, Artes Visuais, 

Educação Física e Física. No nível de pós-graduação (lato-sensu) matricularam-se 2.170 

estudantes nos cursos: Gênero e Diversidade na Escola, Metodologia do Ensino Fundamental, 

Tecnologias Aplicadas ao Ensino da Biologia, Educação para a Diversidade, entre outros, em 

diversas cidades-polo do interior de Goiás. Além destes matricularam-se 880 alunos nos 

cursos de extensão oferecidos ao longo de 2011. Um destaque especial deve ser dado à 

continuidade da participação da UFG, em parceria com o MEC e outras universidades 

brasileiras, na implementação do Curso de Biologia na modalidade EAD, em Moçambique, 

nas cidades de Maputo, Beira e Lichingc (com 60 vagas em cada um delas). 

Para 2011 foram previstos, de acordo com o Projeto REUNI (aprovado em 2007), 

recursos para investimentos em obras e aquisição de equipamentos. Dentre as obras que estão 

sendo executadas com estes recursos, nos vários campus da UFG, destacamos a continuidade 

da construção dos prédios do Instituto de Matemática e Estatística (IME), do Instituto de 

Informática (INF), do Instituto de Estudos Sócio-Ambientais (IESA), da Faculdade de Letras 

(FL), de mais quatro blocos de salas de aulas, entre outros. Foi iniciada, em 2011, a 

construção do prédio da Faculdade de Farmácia (FF), da Faculdade de Ciências Humanas, do 

Laboratório de Comunicação, dos Restaurantes Universitários em Catalão e em Jataí, entre 

outros. Em seu conjunto a UFG está executando um total de aproximadamente 65 obras, 

considerando-se reformas e novas construções, que totalizaram intervenções físicas em uma 

área aproximada de 100.000 m
2
. Estas obras encontram-se em diferentes fases de execução e 

serão entregues no decorrer de 2012 e nos anos seguintes. Uma parte significativa deste 

intenso programa de construções/reformas tem o suporte financeiro do Programa Reuni, 

muito embora recursos de outras ações e outras fontes estejam também contribuindo para o 

mesmo. Esta expansão física é essencial para o fornecimento das condições infraestruturais 

para o atendimento das necessidades dos novos cursos e para abrigar adequadamente os novos 
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alunos e servidores da instituição.   

Destaque especial deve ser dado à continuidade e consolidação do programa “UFG  

Inclui”, lançado em agosto de 2008, que, entre outras ações propostas, estabeleceu um novo 

formato para o exame de ingresso à UFG, com uma série de medidas afirmativas, inclusive 

com a adoção de uma política de cotas para egressos das escolas públicas, para negros 

egressos de escolas públicas e para comunidades indígenas e quilombolas. O programa está 

em pleno funcionamento e por meio dele vários jovens que se enquadram nos critérios das 

cotas puderam, também em 2011, concorrer em condições mais favoráveis a uma vaga na 

UFG. 

Deve-se destacar também o esforço e a competência dos pesquisadores da UFG na 

elaboração de projetos e na busca de parcerias e convênios que possibilitaram o financiamento 

de seus projetos de pesquisa/extensão, complementando, dessa forma, os recursos 

orçamentários destinados à instituição. Além dos recursos que são alocados diretamente para 

os pesquisadores e não são executados pela UFG, assinale-se que em 2011 a UFG recebeu um 

montante de R$ 30.188.498,45 advindos da execução de diversos convênios e 

descentralizações do Ministério da Educação e de outros Ministérios e organismos, tais como 

Ministério da Saúde, Ministério da Cultura, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da 

Agricultura, SESU, Fundo Nacional de Saúde, CAPES, IPHAN e FNDE. Para o Hospital das 

Clínicas foram destinados recursos no montante de R$ 84.831.508,14. 

Parte importante da estratégia de melhorar as condições de estudo e permanência dos 

alunos na UFG, minimizando-se o problema da retenção e evasão escolares, está ancorada nas 

políticas de assistência estudantil. Com os recursos destinados à UFG pelo Programa 

Nacional de Assistência Estudantil, no montante de R$ 9.622.279,00 foi possível, entre outras 

ações, ampliar consideravelmente os programas de bolsas para os estudantes mais carentes e 

licitar e empenhar diversas obras de interesse da comunidade estudantil da UFG. Entre estas 

destacamos a aquisição de equipamentos diversos, reformas nas moradias estudantis, a 

construção dos restaurantes universitários nos Câmpus de Catalão e Jataí e de uma quadra 

poliesportiva coberta no Câmpus Samambaia. 

O Hospital das Clínicas da UFG, maior órgão suplementar da Universidade, merece um 

destaque especial pelo seu papel estratégico de hospital escola e como centro médico de 

atendimento à população em geral. Alguns números gerais do HC no ano de 2011 merecem 

destaque: disponibilização de 299 leitos, realização de aproximadamente 586.674 

procedimentos com finalidade diagnóstica, 401.495 procedimentos clínicos, 28.068 

procedimentos cirúrgicos, 993 transplantes de órgãos, tecidos e células, 692 órteses, próteses e 
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materiais, e de vários outros procedimentos médicos e hospitalares. A execução orçamentária 

vinculada ao HC totalizou um montante de recursos de R$ 178.433.788,64. Estes números, 

por si só, já demonstram a dimensão e importância da atuação do HC no contexto da saúde no 

Estado de Goiás. 

A capacitação dos recursos humanos da área técnica-administrativa, a melhoria das 

condições de trabalho e a integração em todos os aspectos são quesitos fundamentais 

buscados no dia a dia da instituição para o alcance do profissionalismo requerido nas ações 

desenvolvidas pela universidade. O Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos 

(DDRH) ofereceu em 2011 cursos, treinamentos, encontros e seminários, com a participação 

de fração substancial dos servidores. Foram realizados concursos públicos para docentes e 

para servidores técnico-administrativos em educação para atender à expansão do Reuni e a 

substituição de aposentados. 

Verifica-se que há um complexo de atividades e ações que fazem da Universidade, uma 

instituição com características muito especiais no contexto do setor público. O 

desenvolvimento de atividades na fronteira do conhecimento humano dá origem a 

necessidades diversificadas e provoca a tomada de decisões que muitas vezes não estavam 

previstas no planejamento institucional, exigindo dos gestores ações rápidas e decisivas, para 

que os processos acadêmicos não sofram descontinuidades que possam comprometer a 

formação das pessoas, a solução de problemas da sociedade e o aprimoramento do 

conhecimento humano e a busca de soluções para os problemas sociais. 

Finalizando, agrupando-se os recursos provenientes de todas as fontes, o orçamento 

global executado pela UFG em 2011 foi de R$ 724.568.970,38, enquanto o executado pelo 

Hospital das Clínicas foi de R$ 178.433.788,64. Em conjunto as duas Unidades 

Orçamentárias (UOs), a UFG e o HC, realizaram em 2011 uma execução que alcançou o 

montante de R$ 903.002.759,02, que atualizado a valores de janeiro/2012 corresponderia a R$ 

920.141.751,39. A título de comparação ressaltamos que o montante executado em 2010 foi 

de R$ 788.869.080,25, valor este que atualizado a preços de janeiro de 2012 resultaria no 

montante de R$ 872.347.206,32. A comparação entre os valores corrigidos, executados em 

2011 e 2010, indica um discreto crescimento da ordem de 5,5%.  

Uma descrição pormenorizada das atividades desenvolvidas pela UFG em 2010 e 2011 

pode ser encontrada no Relatório Anual de Gestão 2010 e no Relatório Anual de Gestão 2011. 
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Quadro 5 - Indicadores de Gestão da UFG segundo Decisão do TCU nº 408/2002 – Plenário, 

ampliado pelo acórdão nº 1043/2006 e nº 2167/2006 – Plenário (Com a inclusão de 35% das 

despesas correntes do Hospital Universitário).  

(1) Custo Corrente com HU R$ 499.867.312,94 

(+) 100% Despesas Correntes da Universidade (conta SIAFI 

3.30.00.00) 
R$  831.270.567,06 

(-) 65% Despesas correntes do HC   R$  110.373.454,12 

(-) Aposentadorias e Reformas (conta SIAFI 3.31.90.01) R$ 155.153.580,55 

(-) Pensões (conta SIAFI 3.31.90.03) R$ 24.772.881,44 

(-) Sentenças Judiciais (conta SIAFI 3.31.90.91) R$ 15.854.123,76 

(-) Despesas com pessoal cedido - docente R$ 206.198,44 

(-) Despesas com pessoal cedido – técnico-administrativo R$ 276.489,68 

(-) Despesas com afastamento País/Exterior - docente R$ 22.478.358,19 

(-) Despesas com afastamento País/Exterior – técnico-

administrativo 
R$ 2.288.167,94 

Fonte: PROAD 

 

Quadro 6 - Indicadores de Gestão da UFG segundo Decisão do TCU nº 408/2002 – Plenário, 

ampliado pelo acórdão nº 1043/2006 e nº 2167/2006 – Plenário (Com a exclusão das despesas 

correntes do Hospital Universitário) 

(1) Custo Corrente sem HU R$ 440.435.453,03 

(+) 100% Despesas Correntes da Universidade (conta SIAFI 

3.30.00.00) 
R$ 831.270.567,06 

(-) 100% Despesas correntes do HC   R$ 169.805.314,03 

(-) Aposentadorias e Reformas (conta SIAFI 3.31.90.01) R$ 155.153.580,55 

(-) Pensões (conta SIAFI 3.31.90.03) R$ 24.772.881,44 

(-) Sentenças Judiciais (conta SIAFI 3.31.90.91) R$ 15.854.123,76 

(-) Despesas com pessoal cedido - docente R$ 206.198,44 

(-) Despesas com pessoal cedido – técnico-administrativo R$ 276.489,68 

(-) Despesas com afastamento País/Exterior - docente R$ 22.478.358,19 

(-) Despesas com afastamento País/Exterior – técnico-

administrativo 
R$ 2.288.167,94 



214 
 

REFERÊNCIAS 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: informação e 

documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro, 2002.  

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: informação e 

documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro, 2011. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e 

documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro, 2002.  

 

COÊLHO, Ildeu Moreira. Avaliação Institucional na Universidade Publica. In:  DIAS 

SOBRINHO, José, RISTOFF, Dilvo I. (Orgs.). Universidade Desconstruída: Avaliação 

Institucional e Resistência. Florianópolis: Insular, 2000. 

 

DIAS SOBRINHO, José. Avaliação Institucional na Perspectiva da Integração. In: DIAS 

SOBRINHO, José, RISTOFF, Dilvo I. (Orgs.). Universidade Desconstruída: Avaliação 

Institucional e Resistência. Florianópolis: Insular, 2000. 

 

RASCO, J. Félix Ângulo. A autoavaliação Institucional como Processo de Formação do 

Professorado. In: DIAS SOBRINHO, José, RISTOFF, Dilvo I. (Orgs.). Universidade 

Desconstruída: Avaliação Institucional e Resistência. Florianópolis: Insular, 2000. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e 

Recursos Humanos. Comissão de Avaliação Institucional. Instrumentos de Avaliação 

Institucional da UFG. Cadernos do Programa de Gestão Estratégica (PGE), n. 7, Goiânia, 

2008c.  

 

_______________. Estatuto e regimento geral. Goiânia, 2004.   

 

_______________. Pró-Reitoria de Administração e Finanças. Relatório de Gestão. 2010. 

235p. Disponível em: http://www.proad.ufg.br/uploads/95/original_Relat__rio_Gest__o_-

_vers__o_revisada-_TCU.pdf. 

 

_______________. Pró-Reitoria de Administração e Finanças. Relatório de Gestão. 2011. 

286p. Disponível em:  

http://www.proad.ufg.br/uploads/95/original_Relat%C3%B3rio_de_Gest%C3%A3o_-

_2011.pdf?1346249389.  

 

_______________. Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos. 

Comissão de Avaliação Institucional. Autoavaliação Institucional: o processo e o projeto. 

Cadernos do Programa de Gestão Estratégica (PGE), n. 6, Goiânia, 2008a.  

 

__________________. Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos. 

Comissão de Avaliação Institucional. Os alunos de graduação da UFG: autoavaliação do 

ambiente acadêmico – 2007. Cadernos do Programa de Gestão Estratégica (PGE), n. 4, 

Goiânia, 2008d.  

 

__________________. Pró-Reitoria e Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos. 

http://www.proad.ufg.br/uploads/95/original_Relat__rio_Gest__o_-_vers__o_revisada-_TCU.pdf
http://www.proad.ufg.br/uploads/95/original_Relat__rio_Gest__o_-_vers__o_revisada-_TCU.pdf
http://www.proad.ufg.br/uploads/95/original_Relat%C3%B3rio_de_Gest%C3%A3o_-_2011.pdf?1346249389
http://www.proad.ufg.br/uploads/95/original_Relat%C3%B3rio_de_Gest%C3%A3o_-_2011.pdf?1346249389


215 
 

Programa de Gestão Estratégica. Relatório de Auto-avaliação Institucional da UFG: 2006-

2008. Goiânia, 2008b.    

 

__________________. Pró-Reitoria e Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos. 

Programa de Gestão Estratégica. Relatório de Auto-avaliação Institucional da UFG: 2009-

2010. Goiânia, 2011.  

 

__________________. Pró-Reitoria e Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos. 

Programa de Gestão Estratégica. Relatório de Avaliação Institucional 1998-2001. Uma 

mudança em curso. Goiânia, 2002.  

 

__________________. Pró-Reitoria e Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos. 

Programa de Gestão Estratégica. Relatório de Avaliação Institucional Universidade 

Federal de Goiás: 2001-2005. Goiânia, 2006.  

 

__________________. Pró-Reitoria e Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos. 

Programa de Gestão Estratégica. As unidades acadêmicas da UFG: Autoavaliação da 

Faculdade de História - FH 2009. Goiânia, 2011.  

 

__________________. Pró-Reitoria e Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos. 

Programa de Gestão Estratégica. As unidades acadêmicas da UFG: Autoavaliação da 

Escola de Engenharia Elétrica e Computação – EEEC 2009-2010. Goiânia, 2011.  



216 
 
APÊNDICE A – Relação das Unidades Acadêmicas/núcleos de gestão que realizaram planejamento 

SIGLA NOME UNIDADE/ORGAO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ASCOM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - - - - X - - - 

BC BIBLIOTECA CENTRAL - - X X X - - X 

CAC CÂMPUS CATALÃO - - X X X - - X 

CAI COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - - X X - - - - 

CAJ CÂMPUS JATAÍ - - X X X - - X 

CEGEF CENTRO DE GESTÃO DO ESPAÇO FÍSICO - - X X X - - - 

CEGRAF CENTRO EDITORIAL E GRÁFICO - - - - X - - - 

CEMEQ CENTRO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS/UFG - - X X - - - X 

CEPAE CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO - - - - X - - - 

CERCOMP CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - - - - X X - X 

CIT CENTRO DE INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - - X X - - - - 

DAA DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ACADÊMICOS - - - X X - X X 

DC DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO - - - - X - - - 

DCF DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - - - - X - - - 

DDRH DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - X X X X - - - 

DMP DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - - X X - - - - 

DP DEPARTAMENTO DO PESSOAL - - X X X - - - 

DT/DA DIVISÃO DE TRANSPORTES - - - - X - - - 

EA ESCOLA DE AGRONOMIA E ENGENHARIA DE ALIMENTOS - - X X X - - X 

EEC ESCOLA DE ENGENHARIA CIVIL - - X X X - - - 

EEEC ESCOLA DE ENGENHARIA ELÉTRICA E DE COMPUTAÇÃO - - X X X - X X 

EMAC ESCOLA DE MÚSICA E ARTES CÊNICAS - X X X X - - - 

EVZ ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA - - X X - - - - 

FACE 

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E CIÊNCIAS 

ECONÔMICAS - - - - X - - - 

FACOMB FACULDADE DE COMUNICAÇÃO E BIBLIOTECONOMIA - - X X - - - - 

FANUT FACULDADE DE NUTRIÇÃO - - X X X - - X 

FAV FACULDADE DE ARTES VISUAIS - - X X - - - - 
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Continuação APÊNDICE A – Relação das Unidades Acadêmicas/núcleos de gestão que realizaram planejamento 

SIGLA NOME UNIDADE/ORGAO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

FD FACULDADE DE DIREITO - X X X X - - - 

FE FACULDADE DE EDUCAÇÃO - - X X X - - - 

FEF FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA - - X X X - - - 

FEN FACULDADE DE ENFERMAGEM - - X X - - - - 

FF FACULDADE DE FARMÁCIA - - X X X - X  

FL FACULDADE DE LETRAS - - X X X - - - 

FM FACULDADE DE MEDICINA - - X X X X - - 

FO FACULDADE DE ODONTOLOGIA - - X X X - - - 

HC HOSPITAL DAS CLÍNICAS - - X X X X - - 

ICB INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - - - - X - - - 

IESA INSTITUTO DE ESTUDOS SÓCIO-AMBIENTAIS - - X X X - - - 

IF INSTITUTO DE FÍSICA - - X X X - - - 

IME INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA - - X X X - - - 

INF INSTITUTO DE INFORMÁTICA - - X X X - X X 

IPTSP INSTITUTO DE PATOLOGIA TROPICAL E SAÚDE PÚBLICA - - X X X - - - 

IQ INSTITUTO DE QUÍMICA - - X X X - X X 

MA MUSEU ANTROPOLÓGICO - X X X X - - - 

NECASA NECASA - - X X X - - - 

PJ PROCURADORIA JURÍDICA - - X X X - - - 

PROAD PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - - X X X - - - 

PROCOM PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA - - X X X - - - 

PRODIRH 

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E RECURSOS 

HUMANOS X - X X X X X X 

PROEC PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - - - X X - - - 

PROGRAD PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - - X X - - - X 

PRPPG PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - - X X X - - - 

RADIO RÁDIO UNIVERSITÁRIA - - X X X - - - 

REITORIA REITORIA DA UFG - - X X X - - - 
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APÊNDICE B – Relação das Unidades Acadêmicas/núcleos de gestão que realizaram autoavaliação 

Sigla do Órgão Nome do Órgão 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 4º Ciclo 5º Ciclo 6° Ciclo 

  1998-2001 2002-2003 2004-2005 2006-2008 2009-2010 2011-2012 

ASCOM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL     X  

BC BIBLIOTECA CENTRAL X    X  

CAC CÂMPUS CATALÃO       

CAI COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS       

CAJ CÂMPUS JATAÍ      X  

CEGEF CENTRO DE GESTÃO DO ESPAÇO FÍSICO    X  X 

CEGRAF CENTRO EDITORIAL E GRÁFICO  X     

CEMEQ CENTRO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS/UFG      X 

CEPAE 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À 

EDUCAÇÃO      

X 

CERCOMP CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS       

CIAR CENTRO INTEGRADO DE APRENDIZAGEM EM REDE      X 

CGA CENTRO DE GESTÃO ACADÊMICA    X   

DC DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO  X     

DCF DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS       

DDRH 

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE 

RECURSOS HUMANOS X     

 

DMP DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO       

DP DEPARTAMENTO DO PESSOAL    X   

DT/DA DIVISÃO DE TRANSPORTES       

EA 

ESCOLA DE AGRONOMIA E ENGENHARIA DE 

ALIMENTOS X   X  

X 
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Continuação APÊNDICE B – Relação das Unidades Acadêmicas/núcleos de gestão que realizaram autoavaliação. 

Sigla do Órgão Nome do Órgão 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 4º Ciclo 5º Ciclo 6° Ciclo 

  1998-2001 2002-2003 2004-2005 2006-2008 2009-2010 2011-2012 

EEC ESCOLA DE ENGENHARIA CIVIL   X X X  

EEEC 

ESCOLA DE ENGENHARIA ELÉTRICA E DE 

COMPUTAÇÃO X   X X  

EMAC ESCOLA DE MÚSICA E ARTES CÊNICAS   X X X  

EVZ ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA   X X  X 

FACE 

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E CIÊNCIAS ECONÔMICAS     X X 

FACOMB FACULDADE DE COMUNICAÇÃO E BIBLIOTECONOMIA   X X   

FAFIL FACULDADE DE FILOSOFIA      X 

FANUT FACULDADE DE NUTRIÇÃO X   X X X 

FAV FACULDADE DE ARTES VISUAIS   X   X 

FCHF FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA   X X   

FCS FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS     X X 

FD FACULDADE DE DIREITO   X    

FE FACULDADE DE EDUCAÇÃO   X X X X 

FEF FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA   X X X X 

FEN FACULDADE DE ENFERMAGEM   X X  X 

FF FACULDADE DE FARMÁCIA X  X X  X 

FL FACULDADE DE LETRAS   X X  X 

FM FACULDADE DE MEDICINA    X   

FO FACULDADE DE ODONTOLOGIA   X X X  
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Continuação APÊNDICE B – Relação das Unidades Acadêmicas/núcleos de gestão que realizaram autoavaliação 

Sigla  

 

Nome do Órgão 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 4º Ciclo 5º Ciclo 6° Ciclo 

 1998-2001 2002-2003 2004-2005 2006-2008 2009-2010 2011-2012 

HC HOSPITAL DAS CLÍNICAS    X   

ICB INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS  X   X  

IESA INSTITUTO DE ESTUDOS SÓCIO-AMBIENTAIS   X    

IF INSTITUTO DE FÍSICA   X X   

IME INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA   X X  X 

INF INSTITUTO DE INFORMÁTICA   X X   

IPTSP INSTITUTO DE PATOLOGIA TROPICAL E SAÚDE PÚBLICA  X X X  X 

IQ INSTITUTO DE QUÍMICA   X X   

MA MUSEU ANTROPOLÓGICO    X   

NECASA NECASA       

PJ PROCURADORIA JURÍDICA       

PROAD PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS    X   

PROCOM PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA       

PRODIRH 

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E 

RECURSOS HUMANOS X   X X X 

PROEC PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA       

PROGRAD PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO     X  

PRPPG PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO       

RADIO RÁDIO UNIVERSITÁRIA    X   

REITORIA REITORIA  DA UFG       

CAVI COMISSÃO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL X X     
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APÊNDICE C –  Questionário de Autoavaliação das Unidades Acadêmicas/núcleos de gestão 

e campus 2011/2012 

 

Dimensão 1 

A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional - Explicitação clara dos compromissos 

e objetivos da Unidade/Câmpus/Núcleo. 

 

1.1 A missão e objetivos da Unidade/Câmpus/Núcleo, estão articulados com o PDI, o PPI e as 

políticas de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão Acadêmica da UFG? 

1.2 O PDI tem sido considerado na elaboração do planejamento, programas e projetos da 

Unidade/Câmpus/Núcleo? 

 

Dimensão 2 

A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas normas de 

operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção acadêmica, as 

bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades. 

 

2.1 Os cursos oferecidos pela Unidade/Câmpus/Núcleo possuem Projetos Pedagógicos e 

atendem as exigências nacionais, inclusive o Decreto 2.656/2005? 

2.2 Avalie se a concepção e organização didático-pedagógica buscam atender as demandas 

sociais e se há incorporação de novas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem. 

2.3 Existe articulação entre as atividades de ensino, pesquisa (integração entre graduação e 

pós-graduação) e extensão? Como ocorre? 

2.4 Avalie a articulação das atividades de extensão com as necessidades e demandas do 

entorno social. 

2.5 Há convênios e/ou acordos com outras instituições públicas e privadas que promovam, 

conjuntamente com a Unidade/Câmpus/Núcleo, o Ensino, a Pesquisa e a Extensão? Liste 

convênios e/ou acordos que a Unidade considera como principais. 

2.6 Liste os indicadores de atividades científicas e de publicações (existência de grupos de 

pesquisa, livros e capítulos de livros, artigos publicados em revistas científicas indexadas, 

trabalhos publicados em anais, propriedade intelectual, publicações eletrônicas, números de 

monografias, teses e dissertações defendidas e aprovadas entre outros) utilizados na 

divulgação da pós-graduação. 
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Dimensão 3 

A responsabilidade social da instituição, considerada no que se refere ao desenvolvimento 

econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e 

do patrimônio cultural. 

 

3.1 Como a Unidade/Câmpus/Núcleo avalia a importância social das suas ações e como as 

atividades científicas, técnicas e culturais contribuem para o desenvolvimento regional e 

nacional? 

3.2 Como se dão as relações com os setores público e produtivo, com o mercado de trabalho e 

com instituições sociais, culturais e educativas (cooperativas, ONGs, corais, centros de saúde, 

escolas, clubes, sindicatos, incubadoras de empresas, empresas juniores e outras)? 

3.3 Que ações são realizadas que podem ser interpretadas como sendo de interação com o 

meio social, promoção da cidadania, ações afirmativas, etc.? 

 

Dimensão 4 

A comunicação com a sociedade 

 

4.1 Que estratégias e recursos são utilizados pela Unidade/Câmpus/Núcleo no processo de 

comunicação interna e externa? 

4.2As informações disponibilizadas aos usuários são completas, claras, atualizadas?  

4.3 Existem formas de se avaliar a efetividade da comunicação e a circulação das informações 

prestadas pela Unidade/Câmpus/Núcleo? 

 

Dimensão 5 

As políticas de pessoal, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e condições de 

trabalho. 

 

5.1 Como a Unidade/Câmpus/Núcleo avalia o clima institucional, relações interpessoais, 

estrutura de poder, graus de satisfação pessoal e profissional? 

5.2 A Unidade/Câmpus/Núcleo estimula a qualificação profissional e de melhoria da 

qualidade de vida de seus servidores? Como? 

 

Dimensão 6 
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Organização e gestão da instituição, representatividade nos órgãos colegiados, eparticipação 

nos processos decisórios. 

 

6.1 Os procedimentos ou sistemas informatizados utilizados para organizar e conduzir os 

processos de tomada de decisões atendem às necessidades da Unidade/Câmpus/Núcleo? 

6.2 A Unidade/Câmpus/Núcleo contribui (participa dos debates e fóruns de discussão, 

comissões) dando subsídios ao processo decisório da Instituição? 

 

Dimensão 7 

Infra-estrutura física, para o ensino, a pesquisa e a extensão. 

 

7.1 Há adequação (quantidade, qualidade, iluminação, refrigeração, acústica, ventilação, 

mobiliário, limpeza) da infra-estrutura da Unidade/Câmpus/Núcleo (salas de aula, biblioteca, 

laboratórios, equipamentos de informática, rede de informações, espaço para atividades 

programadas e outros) em relação aos cursos, à quantidade dos estudantes e às atividades de 

ensino, pesquisa e extensão? 

7.2 Quais são as carências mais relevantes? 

7.3 O acervo da biblioteca em relação à bibliografia obrigatória ou recomendada atende à 

demanda do(s) curso(s) da Unidade/Câmpus? 

7.4 As instalações da Unidade/Câmpus/Núcleo são adaptadas para os estudantes com 

necessidades especiais? 

 

 

 

Dimensão 8 

Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos, resultados e eficácia da 

autoavaliação institucional. 

 

8.1 A atividade de planejamento tem sido operacionalizada na sua Unidade/Câmpus/Núcleo? 

8.2 O modo como é realizada a Autoavaliação é condizente com o modo como é conduzido o 

processo de Planejamento da Unidade/Câmpus/Núcleo? Desenvolva seu argumento. 

8.3 Quais as repercussões (ações, mudanças, etc.) do resultado do processo de autoavaliação? 

 

Dimensão 9 
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Políticas de atendimento a estudantes e egressos. 

 

9.1 Os estudantes tem sido estimulados para participarem das atividades de ensino, iniciação 

científica, extensão, procedimentos de avaliação, intercâmbios com instituições nacionais e 

estrangeiras? 

9.2 Há estudos e análises dos dados sobre ingressantes, evasão/abandono, tempo médio de 

conclusão etc. tendo em vista a melhoria das atividades educativas? 

9.3 Existem oportunidades/atividades de atualização, formação continuada, 

empreendedorismo (empresa júnior, incubação de empresas etc.) para os egressos da 

Unidade/Câmpus, Quais? 

9.4 Existem mecanismos de apoio acadêmico e orientação para os estudantes que apresentam 

dificuldades acadêmicas e pessoais? Quais? 

9.6 Existem mecanismos para conhecer a opinião dos empregadores sobre os egressos da 

instituição? Quais? 

 

Dimensão 10 

Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos 

compromissos na oferta da educação superior. 

 

10.1 Avalie como está a sustentabilidade financeira da Unidade/Câmpus/Núcleo, explicitando 

se há alternativas para suprir suas demandas financeiras (cursos pagos, prestação de serviços, 

etc.) . 

10.2 Avalie o volume de recursos disponibilizados à gestão do espaço físico (atualização e 

adequação das instalações) no atendimento das demandas da Unidade/Câmpus/Núcleo? 
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APÊNDICE D - QUESTIONÁRIO A SER RESPONDIDO PELOS ESTUDANTES DE 

GRADUAÇÃO 2011/2012 

 

ENSINO 

 

01. Como você avalia o nível de exigência do curso? 

(A) Deveria exigir (ter exigido) muito mais de mim. 

(B) Deveria exigir (ter exigido) um pouco mais de mim. 

(C) Exige (exigiu) de mim na medida certa. 

(D) Deveria exigir (ter exigido) um pouco menos de mim. 

(E) Deveria exigir (ter exigido) muito menos de mim. 

 

02. Qual você considera a principal contribuição do curso? 

(A) A obtenção de diploma de nível superior. 

(B) A aquisição de cultura geral. 

(C) A aquisição de formação profissional. 

(D) A aquisição de formação teórica. 

(E) Melhores perspectivas de ganhos materiais. 

 

03. Em que medida os planos de ensino das disciplinas (ementa, objetivo geral e 

específico, conteúdo, metodologia, processos e critérios de avaliação, bibliografia básica 

e complementar e cronograma) são relevantes para os estudantes no desenvolvimento do 

curso? 

(A) São altamente relevantes. 

(B) São relevantes. 

(C) São de pouca relevância. 

(D) Não são relevantes. 

(D) Não conheço plano de ensino.  

 

04. Que técnica de ensino a maioria dos professores tem utilizado, predominantemente? 

(A) Aulas expositivas (preleção). 

(B) Aulas expositivas, com participação dos estudantes. 

(C) Aulas práticas. 

(D) Trabalhos de grupo e/ou estudos de casos e/ou seminários. 
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(E) Outra. 

 

05. Você realizou ou realiza atividades de pesquisas nas disciplinas?  

(A) Sim, em todas as disciplinas. 

(B) Sim, na maior parte das disciplinas. 

(C) Sim, mas apenas em metade das disciplinas. 

(D) Sim, mas em menos de metade das disciplinas. 

(E) Não, em nenhuma disciplina. 

 

06. Que tipo de material, dentre os abaixo relacionados, é (foi) mais utilizado por 

indicação de seus professores durante o curso? 

(A) Livros-texto e/ou manuais. 

(B) Apostilas e resumos. 

(C) Cópias de trechos ou capítulos de livros. 

(D) Artigos de periódicos especializados. 

(E) Anotações manuais e cadernos de notas. 

 

07. Como você caracteriza o uso dos recursos audiovisuais nas atividades de ensino-

aprendizagem do curso? 

(A) Adequados e sempre disponíveis. 

(B) Adequados, mas nem sempre disponíveis.  

(C) Inadequados, mas sempre disponíveis.  

(D) Inadequados e nem sempre disponíveis. 

(E) Os locais de minhas aulas não dispõem desses recursos. 

 

08. Que instrumentos de avaliação a maioria dos seus professores adota 

predominantemente? 

(A) Provas escritas discursivas. 

(B) Testes objetivos. 

(C) Trabalhos de grupo. 

(D) Trabalhos individuais. 

(E) Provas práticas. 

 

09. Como é a disponibilidade dos professores do curso, na instituição, para orientação 
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extraclasse? 

(A) Todos têm disponibilidade. 

(B) A maioria tem disponibilidade. 

(C) Cerca da metade tem disponibilidade. 

(D) Menos da metade tem disponibilidade. 

(E) Nenhum tem disponibilidade. 

 

10. Seus professores têm demonstrado domínio de conteúdo das disciplinas ministradas? 

(A) Sim, todos. 

(B) Sim, a maior parte deles. 

(C) Sim, mas cerca de metade deles. 

(D) Sim, mas menos da metade deles. 

(E) Não, nenhum deles. 

 

PESQUISA, EXTENSÃO, CULTURA E CIDADANIA 

 

11. Você está (esteve) envolvido(a) em algum projeto de pesquisa? 

(A) Sim, desenvolvo (desenvolvi) pesquisa(s) supervisionada(s) ou não por professores. 

(B) Sim, participo (participei) de projetos de professores ou de estudantes da pós-graduação. 

(C) Não me interesso (interessei) ou não tenho (tive) oportunidade. 

(D) Não conheço projeto de pesquisa.  

(E) Me interessei, mas não tive oportunidade. 

 

12. O seu curso oferece/ofereceu oportunidade de participar de ações ou programas 

comunitários?  

(A) Sim, em programa de extensão. 

(B) Sim, em mais de uma disciplina.  

(C) Sim, mas apenas em uma disciplina.  

(D) Sim, em atividade de pesquisa (iniciação científica). 

(E) Não, o curso não oferece/ofereceu oportunidade. 

 

13. Que atividade(s) extracurricular(es) oferecida(s) pela UFG você mais participa ou 

participou?  

(A) Atividades acadêmicas e/ou científicas (palestras, conferências, seminários etc.). 
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(B) Atividades artísticas e/ou culturais (teatro, música, etc.). 

(C) Atividades desportivas. 

(D) Estudos de línguas estrangeiras. 

(E) Nenhuma. 

 

14. Dos eventos (congressos, jornadas, seminários, etc.) de que você participa 

(participou), a maior parte foi promovida por:  

(A) Minha instituição de ensino, a UFG. 

(B) Outras instituições de ensino. 

(C) Diretórios estudantis ou centros acadêmicos. 

(D) Associações científicas ou profissionais da área. 

(E) Não participo (participei) de eventos. 

 

15. Que tipo de atividade acadêmica você desenvolve (desenvolveu), por mais tempo, 

durante o curso, além daquelas obrigatórias? 

(A) Atividades de iniciação científica ou tecnológica. 

(B) Atividades em projetos de pesquisa.  

(C) Atividades de monitoria. 

(D) Atividades de extensão promovidas pela instituição. 

(E) Nenhuma atividade. 

 

16. Seu curso apóia a participação dos estudantes em eventos de caráter científico 

(congressos, encontros, seminários, etc.)? 

(A) Sim, com dispensa de presença às aulas e ajuda de custo por parte da UFG a todos os 

participantes. 

(B) Sim, com dispensa de presença às aulas e ajuda de custo por parte da UFG somente para 

os que apresentam trabalho. 

(C) Sim, mas somente com dispensa de presença às aulas.  

(D) Sim, mas apenas quando a participação se dá por iniciativa do curso.  

(E) Não apóia de modo algum. 

 

17.  O currículo de seu curso está articulado com os aspectos sociais, políticos, culturais,  

econômicos  e situações do cotidiano?  

(A) Sim, em todas as atividades do curso. 
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(B) Sim, no ensino de várias disciplinas. 

(C) Sim, mas apenas no ensino de algumas disciplinas. 

(D) Não articula. 

(E) Não conheço o currículo do meu curso.  

 

INFRA-ESTRUTURA, BIBLIOTECA E INFORMÁTICA 

18. Como são as salas de aula utilizadas no seu curso? 

(A) Amplas, arejadas, bem iluminadas e com mobiliário satisfatório. 

(B) Pequenas, arejadas, bem iluminadas e com mobiliário satisfatório.   

(C) Pequenas, mal arejadas, bem iluminadas e com mobiliário satisfatório.    

(D) Pequenas, mal arejadas, mal iluminadas e com mobiliário satisfatório. 

(E) Pequenas, mal arejadas, mal iluminadas e com mobiliário insatisfatório.   

 

19. Como são os laboratórios utilizados no seu curso? 

(A) Amplos, arejados, bem iluminados e com mobiliário satisfatório. 

(B) Pequenos, arejados, bem iluminados e com mobiliário satisfatório.   

(C) Pequenos, mal arejados, bem iluminados e com mobiliário satisfatório.    

(D) Pequenos, mal arejados, mal iluminados e com mobiliário satisfatório. 

(E) Pequenos, mal arejados, mal iluminados e com mobiliário insatisfatório.   

 

20. Como são os ambientes de estudos/leitura utilizados no seu curso? 

(A) Amplos, arejados, bem iluminados e com mobiliário satisfatório. 

(B) Pequenos, arejados, bem iluminados e com mobiliário satisfatório.   

(C) Pequenos, mal arejados, bem iluminados e com mobiliário satisfatório.    

(D) Pequenos, mal arejados, mal iluminados e com mobiliário satisfatório. 

(E) Pequenos, mal arejados, mal iluminados e com mobiliário insatisfatório.   

 

21. Como a sua unidade acadêmica viabiliza o acesso dos estudantes de graduação às 

ferramentas computacionais (computadores, internet, softwares etc.)?  

(A) De forma ilimitada e satisfatória. 

(B) De forma ilimitada, mas insatisfatória. 

(C) De forma limitada, mas satisfatória. 

(D) De forma limitada e insatisfatória. 

(E) Não viabiliza. 
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22. O material de consumo oferecido nas aulas práticas é suficiente para o número de 

estudantes? 

(A) Sim, em todas elas.   

(B) Sim, na maior parte delas.  

(C) Sim, mas em menos da metade delas.   

(D) Não, em nenhuma delas.  

(E) Nas aulas práticas de meu curso, não é necessário material de consumo.  

 

23. Os equipamentos disponíveis nas aulas práticas são suficientes para o número de 

estudantes? 

(A) Sim, em todas elas.   

(B) Sim, na maior parte delas.  

(C) Sim, mas em menos da metade delas.   

(D) Não, em nenhuma delas.  

(E) Nas aulas práticas de meu curso, não é necessário a utilização de equipamentos.  

 

24. Como são os equipamentos de laboratório utilizados no seu curso? 

(A) Atualizados e bem conservados. 

(B) Atualizados, mas mal conservados. 

(C) Desatualizados, mas bem conservados. 

(D) Desatualizados e mal conservados. 

(E) Não há laboratório no meu curso. 

 

25. Com que freqüência você utiliza as bibliotecas da UFG? 

(A) Utilizo diariamente. 

(B) Utilizo muito freqüentemente 

(C) Utilizo com razoável freqüência. 

(D) Utilizo raramente. 

(E) Nunca a utilizo. 

 

26. Como você avalia o acervo da biblioteca, quanto à atualização, face às necessidades 

curriculares do seu curso? 

(A) É bem atualizado. 



231 
 

(B) É atualizado. 

(C) É pouco atualizado. 

(D) É desatualizado. 

(E) Não sei responder. 

 

27. Com relação aos livros mais usados no curso, o número de exemplares disponíveis na 

biblioteca atende ao alunado? 

(A) Atende plenamente. 

(B) Atende razoavelmente. 

(C) Atende precariamente. 

(D) Não atende. 

(E) Não sei responder. 

 

28. Avalie as condições da biblioteca em relação ao horário de funcionamento que atenda 

às suas necessidades. 

(A) Plenamente adequado. 

(B) Adequado. 

(C) Pouco adequado. 

(D) Inadequado. 

(E) Não sei responder. 

 

29. Avalie as condições da biblioteca em relação às Instalações para leitura e estudo. 

(A) Plenamente adequadas. 

(B) Adequadas. 

(C) Pouco adequadas. 

(D) Inadequadas. 

(E) Não sei responder. 

 

30. Como você qualifica o seu conhecimento de informática? 

(A) Avançado. 

(B) Intermediário.  

(C) Básico. 

(D) Tenho pouca noção de informática.  

(E) Não tenho nenhuma noção de informática.
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APÊNDICE E–  Material de Divulgação da Oficina Temática 
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APENDICE F – Material de divulgação da Avaliação Docente/Discente Online 2011-1 
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Continuação do APENDICE F– Material de divulgação da Avaliação Docente/Discente 

Online 2011-1 
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Continuação do APENDICE F– Material de divulgação da Avaliação Docente/Discente 

Online 2011-1 
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APÊNDICE G– Material de divulgação da Avaliação Docente/Discente Online 2011-2 
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Continuação do APÊNDICE G– Material de divulgação da Avaliação Docente/Discente 

Online 2011-2. 
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Continuação do APÊNDICE G– Material de divulgação da Avaliação Docente/Discente 

Online 2011-2. 
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APÊNDICE H– Instrumento de Avaliação Docente/Discente Online 2011-1 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DIDATICO DO DOCENTE PELO DISCENTE 

 

 Prezado Estudante 

 

 Este questionário é um instrumento de avaliação do Professor pelos estudantes. Para que a 

avaliação seja a mais realista possível, é necessário que você assuma a sua responsabilidade 

no processo, respondendo todas as questões de forma sincera e imparcial, com o objetivo de 

contribuir para a melhoria do ensino na UFG. Obrigado pela participação! 

 

Nome do(a) 

Professor(a):________________________________________________________ 

Disciplina:__________________________________________________________________

___                                                                                                                      

Curso/Período: ___________________________________________________ 

Data:________________               

 

AVALIE SEU PROFESSOR PONTUANDO DE 0 A 10 

 

FREQUÊNCIA Pontos 

Comparece regularmente às aulas sob sua responsabilidade.   

  

 

Cumpre os horários de início e término das aulas.  

AULAS  

Segue e atinge os objetivos apresentados no Plano de Ensino da disciplina.   

Estabelece relação entre a disciplina e o curso  

Demonstra ter domínio dos conteúdos abordados e os expõe didaticamente.   



240 
 

Estimula o raciocínio e o senso crítico dos estudantes.  

Mobiliza o interesse e estimula a participação dos estudantes nas aulas.  

Incentiva a participação do estudante em atividades extra-classe (ex.: extensão, 

pesquisa, congressos, outras). 

 

Utiliza metodologias diversificadas e/ou instigadoras da aprendizagem (ex.: 

estudo de casos, seminários, grupos de discussão, aulas práticas, pesquisa de 

campo, outras).  

 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  

Informa antecipadamente e com clareza os critérios de avaliação.    

É coerente ao avaliar, abordando os conteúdos selecionados.   

Devolve regularmente as avaliações da aprendizagem após serem apreciadas e 

corrigidas.  

 

ATENDIMENTO AO ESTUDANTE  

Demonstra interesse pela compreensão,  desempenho e  aprendizado do 

estudante na disciplina. 

 

 

Caso considere conveniente, utilize o espaço abaixo para complementar a sua avaliação sobre  

este(a) professor(a):_________________________________________ 
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APÊNDICE I - Autoavaliação do ambiente acadêmico: estudantes de pós-graduação lato 

sensu e stricto sensu  2011 

Memorando Nº. 120/2011-PRODIRH                                       

Goiânia, 08 de setembro de 2011 

 

A Senhora 

Profa. Dra. Divina das Dores de Paula Cardoso 

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 

Assunto: Autoavaliação do ambiente acadêmico: estudantes de pós-graduação lato sensu 

e stricto sensu   2011 

 

 

Lembramos esta Pró-Reitoria da necessidade da realização da avaliação do ambiente 

acadêmico pelos estudantes de pós-graduação lato-sensu e stricto sensu no contexto Programa 

de Gestão Estratégica (PGE), conforme consta na Resolução CONSUNI nº. 10/2006. 

 Esta autoavaliação é realizada mediante o “Questionário para estudantes de Pós-

Graduação” ( Anexo 1) produzido por esta pró-reitoria em 2008, e estará disponível no Portal 

do Aluno do dia 19 de setembro de 2011 ao dia 04 de outubro de 2011. Contamos com apoio 

na sensibilização e divulgação deste processo juntamente aos estudantes e coordenadores de 

áreas e programas. 

A importância do processo de autoavaliação dos estudantes de pós-graduação lato- 

sensu e stricto-sensu, com periodicidade de dois anos,  pode ser percebida,na publicação do 

Caderno do PGE n°11 intitulado Os estudantes de Pós-Graduação da UFG: autoavaliação 

do ambiente acadêmico 2009.  

Sendo o que temos para o momento, colocamo-nos à disposição para os demais 

esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

Prof. Jeblin Antonio Abraão 

Pró-Reitor  

PRODIRH/UFG 

 

 

 

http://www.ufg.br/this2/uploads/files/64/Resolucao_CONSUNI_2006_0010.pdf
http://www.ufg.br/this2/uploads/files/64/Resolucao_CONSUNI_2006_0010.pdf
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APÊNDICE J– Questionário a ser Respondido Pelos Estudantes de Pós-Graduação 

 

ENSINO 

 

01. Ao iniciarem os trabalhos em cada disciplina, os docentes discutem o programa de 

ensino com os estudantes? 

(A) Sim, todos. 

(B) Sim, a maior parte. 

(C) Sim, mas apenas cerca da metade. 

(D) Sim, mas menos da metade. 

(E) Nenhum discute. (Neste caso, passe para a questão 06) 

 

02. Os programas de ensino contêm todos os seguintes aspectos: ementa, objetivos, 

conteúdos, procedimentos de ensino e de avaliação e bibliografia da disciplina? 

(A) Sim, todos contêm. 

(B) Sim, a maior parte contém. 

(C) Sim, mas apenas cerca da metade contém. 

(D) Sim, mas apenas menos da metade contém. 

(E) Não, nenhum contém. 

 

03. Em que medida as orientações contidas nos programas de ensino são relevantes para 

os estudantes no desenvolvimento do curso? 

(A) São altamente relevantes. 

(B) São relevantes. 

(C) São medianamente relevantes. 

(D) São de pouca relevância. 

(E) Não são relevantes. 

 

04. Que técnica de ensino a maioria dos professores tem utilizado, predominantemente? 

(A) Aulas expositivas (preleção). 

(B) Aulas expositivas, com participação dos estudantes. 

(C) Aulas práticas. 

(D) Trabalhos de grupo, desenvolvidos em sala de aula. 

(E) Outra. 
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05. Como você avalia os procedimentos de ensino adotados pela maioria dos professores, 

quanto à adequação aos objetivos do curso? 

(A) Bastante adequados. 

(B) Adequados. 

(C) Parcialmente adequados. 

(D) Pouco adequados. 

(E) Inadequados. 

 

06. Que tipo de material, dentre os abaixo relacionados, é (foi) mais utilizado por 

indicação de seus professores durante o curso? 

(A) Livros-texto e/ou manuais. 

(B) Apostilas e resumos. 

(C) Cópias de trechos ou capítulos de livros. 

(D) Artigos de periódicos especializados. 

(E) Anotações manuais e cadernos de notas. 

 

Nas questões 07 e 08, indique como você caracteriza o uso dos recursos especificados nas 

atividades de ensino-aprendizagem do curso. 

 

07. Recursos audiovisuais. 

(A) Amplo e adequado. 

(B) Amplo, mas inadequado. 

(C) Restrito, mas adequado. 

(D) Restrito e inadequado. 

(E) Meu programa não dispõe desses recursos/meios. 

 

08. Meios de tecnologia educacional com base na informática. 

(A) Amplo e adequado. 

(B) Amplo, mas inadequado. 

(C) Restrito, mas adequado. 

(D) Restrito e inadequado. 

(E) Meu programa não dispõe desses recursos/meios. 
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09. Que instrumentos de avaliação a maioria dos seus professores adota 

predominantemente? 

(A) Provas escritas discursivas. 

(B) Testes objetivos. 

(C) Trabalhos de grupo. 

(D) Trabalhos individuais. 

(E) Provas práticas. 

 

10. Como é a disponibilidade dos professores do curso, na instituição, para orientação 

extraclasse? 

(A) Todos têm disponibilidade. 

(B) A maioria tem disponibilidade. 

(C) Cerca da metade tem disponibilidade. 

(D) Menos da metade tem disponibilidade. 

(E) Nenhum tem disponibilidade. 

 

11. Seus professores têm demonstrado domínio atualizado das disciplinas ministradas? 

(A) Sim, todos. 

(B) Sim, a maior parte deles. 

(C) Sim, mas apenas metade deles. 

(D) Sim, mas menos da metade deles. 

(E) Não, nenhum deles. 

 

12. Seu Programa apóia a participação dos estudantes em eventos de caráter científico 

(congressos, encontros, seminários, etc.)? 

(A) Sim, sem restrições, com recurso financeiro e dispensa de presença às aulas para os que 

participam. 

(B) Sim, com dispensa de presença às aulas para os que participam, mas com recurso 

financeiro somente para os que apresentam trabalho. 

(C) Sim, mas apenas com dispensa de presença às aulas para os que participam. 

(D) Sim, mas apenas quando a participação se dá por iniciativa da própria IES. 

(E) Não apóia de modo algum. 

 

13. Como você avalia o nível de exigência do curso? 
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(A) Deveria exigir (ter exigido) muito mais de mim. 

(B) Deveria exigir (ter exigido) um pouco mais de mim. 

(C) Exige (exigiu) de mim na medida certa. 

(D) Deveria exigir (ter exigido) um pouco menos de mim. 

(E) Deveria exigir (ter exigido) muito menos de mim. 

 

14. Qual você considera a principal contribuição do curso? 

(A) A obtenção do título. 

(B) A aquisição de cultura geral. 

(C) A aquisição de formação profissional. 

(D) A aquisição de formação teórica. 

(E) Melhores perspectivas de ganhos materiais. 

 

INFRA-ESTRUTURA BIBLIOTECA E INFORMÁTICA 

 

15. Como são as salas de aula utilizadas no seu curso? 

(A) Amplas, arejadas, bem iluminadas e com mobiliário adequado. 

(B) Arejadas, bem iluminadas e com mobiliário satisfatório, embora pequenas em relação ao 

número de estudantes. 

(C) Bem iluminadas e com mobiliário satisfatório, embora sejam mal ventiladas e pequenas 

em relação ao número de estudantes. 

(D) Mal ventiladas, mal iluminadas, pequenas em relação ao número de estudantes e com 

mobiliário razoavelmente satisfatório. 

(E) Mal arejadas, mal iluminadas, com mobiliário inadequado, e pequenas em relação ao 

número de estudantes. 

 

16. Como são os laboratórios utilizados no seu curso? 

(A) Amplos, arejados, bem iluminados e com mobiliário adequado. 

(B) Arejados, bem iluminados e com mobiliário satisfatório, embora pequenos em relação ao 

número de estudantes. 

(C) Bem iluminados e com mobiliário satisfatório, embora sejam mal ventilados e pequenos 

em relação ao número de estudantes. 

(D) Mal ventilados, mal iluminados, pequenos em relação ao número de estudantes e com 

mobiliário razoavelmente satisfatório. 
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(E) Mal arejados, mal iluminados, com mobiliário inadequado, e pequenos em relação ao 

número de estudantes. 

 

17. Como são os ambientes de trabalho/estudo utilizados no seu curso? 

(A) Amplos, arejados, bem iluminados e com mobiliário adequado. 

(B) Arejados, bem iluminados e com mobiliário satisfatório, embora pequenos em relação ao 

número de estudantes. 

(C) Bem iluminados e com mobiliário satisfatório, embora sejam mal ventilados e pequenos 

em relação ao número de estudantes. 

(D) Mal ventilados, mal iluminados, pequenos em relação ao número de estudantes e com 

mobiliário razoavelmente satisfatório. 

(E) Mal arejados, mal iluminados, com mobiliário inadequado, e pequenos em relação ao 

número de estudantes. 

 

Nas questões de 18 a 21, indique como você considera as aulas práticas em relação aos 

aspectos mencionados. 

 

18. O espaço pedagógico é adequado ao número de estudantes? 

(A) Sim, em todas elas. 

(B) Sim, na maior parte delas. 

(C) Sim, mas apenas na metade delas. 

(D) Sim, mas em menos da metade delas. 

(E) Não, em nenhuma. 

 

19. O material de consumo oferecido é suficiente para o número de estudantes? 

(A) Sim, em todas elas. 

(B) Sim, na maior parte delas. 

(C) Sim, mas apenas na metade delas. 

(D) Sim, mas em menos da metade delas. 

(E) Não, em nenhuma. 

 

20. Os equipamentos disponíveis são suficientes para o número de estudantes?  

(A) Sim, em todas elas. 

(B) Sim, na maior parte delas. 



247 
 

(C) Sim, mas apenas na metade delas. 

(D) Sim, mas em menos da metade delas. 

(E) Não, em nenhuma. 

 

21. Como são os equipamentos de laboratório utilizados no seu curso? 

(A) Atualizados e bem conservados. 

(B) Atualizados, mas mal conservados. 

(C) Desatualizados, mas bem conservados. 

(D) Desatualizados e mal conservados. 

(E) Não há laboratório no meu curso. 

 

22. Com que freqüência você utiliza as bibliotecas da UFG? 

(A) Nunca a utilizo. 

(B) Utilizo raramente. 

(C) Utilizo com razoável freqüência. 

(D) Utilizo muito freqüentemente. 

(E) Utilizo diariamente. 

 

23 Como você avalia o acervo da biblioteca, quanto à atualização, face às necessidades 

curriculares do seu curso? 

(A) É atualizado. 

(B) É medianamente atualizado. 

(C) É pouco atualizado. 

(D) É desatualizado. 

(E) Não sei responder. 

 

24. Com relação aos livros mais usados no curso, o número de exemplares disponíveis na 

biblioteca atende ao alunado? 

(A) Atende plenamente. 

(B) Atende razoavelmente. 

(C) Atende precariamente. 

(D) Não atende. 

(E) Não sei responder. 
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25. Como você avalia o acervo de periódicos científico-acadêmicos disponíveis na 

biblioteca, quanto à atualização? 

(A) É atualizado. 

(B) É medianamente atualizado. 

(C) É desatualizado. 

(D) Não existe acervo de periódicos especializados. 

(E) Não sei responder. 

 

Nas questões 26 e 27, avalie as condições da biblioteca em relação aos aspectos 

mencionados. 

 

26. Horário de funcionamento que atenda às suas necessidades. 

(A) Plenamente adequado. 

(B) Adequado. 

(C) Pouco adequado. 

(D) Inadequado. 

(E) Não sei responder. 

 

27. Instalações para leitura e estudo. 

(A) Plenamente adequadas. 

(B) Adequadas. 

(C) Pouco adequadas. 

(D) Inadequadas. 

(E) Não sei responder. 

 

28 Como você classifica o seu conhecimento de informática? 

(A) Muito Bom. 

(B) Bom. 

(C) Ruim. 

(D) Muito Ruim 
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APÊNDICE L – Distribuição dos Cadernos do Programa de Gestão Estratégica para IES. 

 

Ofício Circular N.º 002 /PRODIRH-UFG 

Goiânia, 20 de outubro de 2011. 

 

Ao (À) Senhor (a) Dirigente  

Desta Instituição 

 

Assunto: Encaminha Cadernos do Programa de Gestão Estratégica (Cadernos do PGE) 

 Estamos encaminhando, para o conhecimento desta Instituição, os últimos exemplares 

da série Cadernos do PGE, organizados pela Comissão de Avaliação Institucional 

(CAVI/CPA) e publicados pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Recursos 

Humanos (PRODIRH) da UFG. 

Esta série tem como objetivo contribuir para melhor compreensão da vida institucional 

da UFG e, desta forma, julgamos colaborar com o seu desenvolvimento. Atualmente, o 

processo de Autoavaliação da UFG está concebido no interior de um projeto maior 

denominado PGE, que articula avaliação, planejamento e informação institucional. Além da 

série Cadernos do PGE, o Programa de Gestão Estratégica empreende outras ações das quais 

destacamos o Planejamento Estratégico das unidades acadêmicas e órgãos da administração 

da UFG. 

 

Informamos também que todos os Cadernos da série estão disponíveis em 

formato eletrônico (PDF) no sítio da CAVI (http://www.prodirh.ufg.br/cavi).  

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

Regina Beatriz Bevilacqua Vieira 

Presidente da Comissão de Avaliação Institucional 

CAVI/CPA 

Visto:  

Prof.Jeblin Antonio Abraão 

Pró-Reitor 

PRODIRH 

http://www.prodirh.ufg.br/cavi
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APÊNDICE M – Distribuição dos Cadernos da série do Programa de Gestão Estratégica 

(PGE/UFG) 

 

Memorando Circular N.º 015/2011/PRODIRH-UFG 

Goiânia, 20 de Outubro de  2011. 

 

Aos (Às) Senhores (as) 

Diretores (as) de Unidades Acadêmicas da UFG 

 

Assunto: Encaminha Cadernos da série do Programa de Gestão Estratégica (PGE/UFG) 

  

Estamos encaminhando, os exemplares nº. 12,13 e 14 da série Cadernos do 

PGE intitulados: 

 Estudos Avaliativos: Uma análise da integração entre as unidades acadêmicas da 

UFG (Campus de Goiânia) na graduação, utilizando-se as informações do 

RADOC-2009; 

 Estudos Avaliativos: Uma análise da integração entre as unidades acadêmicas da 

UFG (Campus de Goiânia) na pós-graduação stricto sensu, utilizando-se as 

informações do RADOC-2009; 

 As Unidades Acadêmicas da UFG: Relatório da Gestão da Diretoria da Faculdade 

de Farmácia 2002-2010.  

 

Esta série é organizada pela Comissão de Avaliação Institucional (CAVI/CPA) 

e publicada pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos 

(PRODIRH) da UFG e tem como objetivo contribuir para melhor compreensão da vida 

institucional da UFG e, desta forma, acreditamos colaborar com o seu desenvolvimento.  

 

Informamos também que todos os Cadernos da série estão disponíveis em 

formato eletrônico (PDF) no sítio da CAVI (http://www.prodirh.ufg.br/cavi).  

Atenciosamente, 

Regina Beatriz Bevilacqua  

Presidente da Comissão de Avaliação Institucional 

CAVI/CPA 

 

http://www.prodirh.ufg.br/cavi
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APÊNDICE N – Solicitação de análise/leitura dos resultados da autoavaliação dos 

estudantes de graduação 2011. 

 

Memorando Circular Nº. 004/2012-PRODIRH                                       

 

Goiânia, 27 de março de 2012. 

Aos(Às) Senhores(as)  

Diretores(as) de Unidades Acadêmicas e Coordenadores(as) de cursos de graduação da UFG 

  

Assunto: Solicitação de análise/leitura dos resultados da autoavaliação dos estudantes de 

graduação 2011. 

                                               

   Solicitamos de vossa senhoria que seja pedido ao Núcleo Docente Estruturante da sua 

Unidade a produção de uma análise/leitura dos resultados dos questionários de autoavaliação 

do curso de graduação sob sua responsabilidade. Os questionários foram respondidos pelos 

estudantes de graduação por ocasião da matrícula no 2º semestre de 2011. Aguardamos o 

envio do documento até o dia 15 de maio. Destacamos que esses resultados tabulados [por 

curso] estão disponíveis na página inicial do sítio da CAVI (www.prodirh.ufg.br/cavi).  

 Para a produção desta análise sugerimos uma leitura dos resultados, por categorias tais 

como: trabalho docente, desenvolvimento do PPI (Plano Pedagógico Institucional), 

desenvolvimento da gestão, situação de infraestrutura/recursos materiais e funções atribuídas 

à universidade. 

 Esta análise, produzida pela unidade acadêmica, subsidiará uma proposta de seminário 

em parceria com a PROGRAD no segundo semestre e comporá o Relatório de Autoavaliação 

Institucional da UFG 2011-2012 em atendimento a Lei do SINAES (Lei n° 10.861).  

 Sendo o que temos para o momento, colocamo-nos à disposição para os demais 

esclarecimentos através dos ramais 1073 - Profª. Regina Beatriz ou 1790 - Adm. Vinicius 

Braga, ou ainda, através do e-mail: rbeatriz@prodirh.ufg.br. 

 

Prof Jeblin Abraão 

Pró-Reitor 

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos 
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APÊNDICE O – Certificado II Congresso Internacional de Docência Universitário 
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APÊNDICE P  –  Artigo  

 

Autoavaliação do ambiente acadêmico 2009-2010: percepção dos estudantes de 

graduação da UFG Campus de Jataí 

 

Maria Helena Jayme Borges 

 

Instituição: Universidade Federal de Goiás e  

GEPEFE (USP) 

 

E-mail: mhelenajb@terra.com.br 

 

Resumo: Este artigo é fruto de reflexões extraídas do relatório que a Comissão de Avaliação 

Institucional da Universidade Federal de Goiás (CAVI/UFG) apresentou ao MEC, atendendo 

a Nota Técnica MEC/INEP/DAES, de 17 de fevereiro de 2009. Traz uma análise resumida 

dos dados que foram obtidos por meio da aplicação de um questionário de autoavaliação do 

ambiente acadêmico e respondido pelos estudantes de graduação da UFG  – Campus de Jataí. 

 

Palavras Chave: Autoavaliação ambiente acadêmico 2009-2010; percepção dos estudantes de 

graduação da UFG; Campus de Jataí. 

 

Introdução 

 

O questionário de autoavaliação do ambiente acadêmico respondido pelos estudantes de 

graduação da UFG, Campus de Jataí, é um dos instrumentos de Autoavaliação da UFG 2009-

2010. Foi disponibilizado aos estudantes pela PRODIRH/UFG no momento de sua matrícula 

on line, no 2º segundo semestre de 2009. Os alunos foram convidados a responder às 44 

questões objetivas (extraídas e/ou modificadas do questionário sócio econômico do Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes ENADE / SINAES, 2004) contendo, cada uma, 

cinco alternativas: A, B, C, D e E. Foi pedido que marcassem apenas uma alternativa para 

cada questão (Lipovetsky, 2009). 

Esta consulta teve por objetivo extrair informações que pudessem, naquele momento, 

identificar os interesses, necessidades e demandas do corpo discente e, a partir destas, nortear 

ações futuras da Instituição visando promover a melhoria dos processos avaliativos, das 
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condições de ensino, dos procedimentos didático-pedagógicos e o aperfeiçoamento das 

atividades acadêmicas da UFG. 

Cabe esclarecer que a CAVI enviou, para o coordenador de cada um dos diferentes cursos de 

graduação do Campus de Jataí, os resultados tabulados desses questionários de Autoavaliação 

respondidos pelos estudantes por ocasião da matrícula no 2º semestre de 2009. O envio foi 

acompanhado da sugestão de uma leitura por categorias e, ainda, foi solicitada aos Diretores 

de Unidades Acadêmicas e Coordenadores de graduação a produção de um relatório a partir 

da reflexão e debate, por ocasião do Planejamento Pedagógico, dos resultados enviados. 

Essas informações integram o 5º ciclo avaliativo da UFG, coordenado pela CAVI/UFG, e se 

inserem em um programa maior, o Programa de Gestão Estratégica (PGE), institucionalizado 

através da Resolução CONSUNI/UFG nº 10/2006, em concordância com a Lei do SINAES.    

 

Procedimentos 

Os dados extraídos das 44 questões respondidas pelos alunos da UFG/Campus de Jataí foram 

primeiramente organizados em tabelas e gráficos (vide anexo) pela Pró-Reitoria de Graduação 

da UFG (PROGRAD/UFG) e distribuídos em 07 categorias, a saber: 

Plano de Ensino; Ensino; Trabalho Docente; Apoio Institucional; Atividades Extraclasses; 

Ensino, Pesquisa e Extensão; Infraestrutura e Recursos Materiais. 

Após consultar esse material a nós disponibilizado por aquela Pró-Reitoria, optamos por 

utilizar as mesmas tabelas e gráficos organizados e distribuídos em 07 categorias pela 

PROGRAD/UFG. E assim demos início à análise dos dados que geraram o relatório enviado 

ao MEC pela CAVI. 

Para extrair a opinião da maioria dos estudantes de graduação da UFG do Campus de Jataí 

sobre os diferentes aspectos avaliados, buscamos verificar a incidência de maiores 

porcentagens comparando os índices registrados nas alternativas A, B, C, D, e E. Assim 

sendo, a opinião dos estudantes foi considerada em sua totalidade, e não separados por cursos.  

Por não termos condições de relatar, no espaço deste artigo, todos os percentuais levantados, 

iremos nos ater apenas aos mais significativos de cada categoria para depois, ao final, 

tecermos algumas considerações.   

 

Análise por categorias: 

 

1. Plano de Ensino 
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As respostas obtidas mostram um positivo percentual para os professores nessa categoria, pois 

todos eles (38,6%), ou a maior parte (43,4%), elaboraram devidamente, entregaram e 

discutiram um relevante Plano de Ensino para o curso.  

 

2. Ensino 

 

Ficaram agrupadas na categoria “Ensino” as respostas pertinentes aos seguintes tópicos:  

*Técnica de ensino utilizada pela maioria dos docentes; *Solicitação ao estudante a realizar 

atividades de pesquisa nas disciplinas como estratégia de aprendizagem; *Adequação dos 

procedimentos de ensino adotados pela maioria dos docentes em relação aos objetivos do 

curso; *Tipo de material mais utilizado por indicação dos docentes durante o curso; 

*Caracterização do uso de recursos audiovisuais nas atividades de ensino e aprendizagem do 

curso; *Instrumentos de avaliação adotados pela maioria dos docentes; *Nível de exigência 

do Curso. 

Para além dos números levantados nesta categoria, muito nos chamou a atenção o alto índice 

de absenteísmo. Em todos os tópicos acima houve um percentual de indiferença às questões 

que variou de 17,6% a 19,9%. 

 

 

3. Trabalho Docente 

 

A *Disponibilidade de professores, na Instituição, para atendimento extra-classe merece uma 

reflexão a respeito. Todos tem disponibilidade recebeu apenas 17,1% quando, na verdade, esse 

percentual deveria ser bem mais alto! Por outro lado, A maioria tem disponibilidade recebeu 

40,2% e nenhum tem disponibilidade apenas 0,2%. 24,3% consideram que todos os docentes 

e, 45,6%, a maior parte deles, *Demonstram ter domínio de conteúdo atualizado nas 

disciplinas ministradas. Quanto à *Articulação do trabalho dos docentes e o currículo do 

curso com os aspectos sociais, políticos e culturais da realidade brasileira, bem como quanto à 

*articulação desse trabalho e do currículo a temas gerais e situações do cotidiano, 67,6% 

entendem que existe essa articulação, seja em todas as disciplinas (16,3%), no ensino de 

várias disciplinas (25,6%) e em algumas disciplinas (25,7%). A média percentual para os que 

não se interessaram em responder foi de 20.7%. 

 

Apoio Institucional  
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Predomina a opinião de que Instituição apóia a sua participação em eventos de caráter 

científico. Percentual de respostas em branco: 19,4%.  

 

Atividades Extraclasses 

  

Para o tópico *entidades que promoveram a maior parte dos eventos que os estudantes 

participaram, a própria UFG se sobressaiu com 45%, seguida de 15,6% para outras IES. 

Percentual de indiferença: 20,9%.  

 

Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

Alguns percentuais obtidos nesta categoria apontam contradições e dificuldades que sinalizam 

a necessidade de uma atenção especial por parte da Instituição; seja pelo índice de cerca de 

27% de respostas para a alternativa o curso não oferece oportunidade de conhecer, vivenciar e 

atuar em iniciativas/ programas/ ações comunitária, seja porque os estudantes afirmam que 

essas iniciativas/ programas/ ações comunitárias são ofertadas, mas, em programas de 

extensão (10%) e seja, também, pela média de 23% de respostas em branco para todos os 

tópicos pertinentes à essa categoria.  

Quando perguntados se há *oferta do programa de iniciação científica, além das atividades 

teóricas e práticas, o percentual de respostas obtido é mais positivo, com 26% dos alunos 

afirmando que sim, com aproveitamento regulamentar de conhecimentos para integração 

curricular. 

Intrigante foi constatar o alto índice de alunos (41,5%) que respondeu que não sabe informar 

a respeito da oferta de programa de iniciação científica! Além, claro, das respostas em 

branco... neste tópico, 22,9%. 

O tópico *oferta do programa de extensão, além das atividades teóricas e práticas recebeu 

percentuais similares ao de iniciação científica. 

   

Infraestrutura e Recursos Materias. 

 

A *análise das condições de instalações físicas utilizadas no curso recebeu uma boa avaliação 

dos estudantes principalmente em relação às salas de aulas, laboratórios e ambientes de 

trabalho, para eles espaços amplos, arejados, bem iluminados e com mobiliário adequado 
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(37,2%); entretanto, um alto percentual (média de 25,8%) não quis responder. 

Biblioteca. A maior fragilidade aqui é quanto à *atualização do acervo da biblioteca face às 

necessidades curriculares do curso. Para apenas 11,8% esse acervo é atualizado. 23,5% não 

quiseram responder e 4,0% declararam não saber responder.   

*A freqüência de utilização da Biblioteca oferece um panorama mais animador. 25,5% a 

utilizam com muita freqüência e 20,8% com razoável freqüência. 13,6% a utilizam 

diariamente. Respostas em branco: 23,0%. 

  

Algumas considerações 

 

Objetivando tecer uma rede de compreensão mais abrangente a respeito dos percentuais 

detectados nas respostas dos alunos em sua autoavaliação do ambiente acadêmico, recorremos 

à leitura dos relatórios enviados à CAVI pelos Coordenadores dos diferentes Cursos de 

Graduação da UFG do Campus de Jataí. Neles buscamos a visão e a reflexão por eles feita a 

partir do recebimento dos resultados tabulados desses questionários. 

Foi gratificante perceber, em primeiro lugar, o pronto atendimento dos Coordenadores a essa 

solicitação da CAVI/UFG. Enviaram comentários, sugestões, reflexões e propostas de ações 

futuras que, com certeza, se reverterão em prol do aperfeiçoamento das atividades acadêmicas 

da UFG. 

Podemos dizer que a grande maioria concordou com os pontos positivos e com as fragilidades 

apontadas pelos estudantes, concordância exemplificada nos comentários que transcrevemos a 

seguir: 

[...] Outros quesitos que foram avaliados como inadequados foram os.... Neste caso os alunos 

novamente têm razão, pois [...] 

[...] Pelo exposto acima, a coordenação considera que os resultados da pesquisa realmente 

refletem a realidade encontrada no curso de ... 

 Vários outros externaram engajamento e anseio pela melhoria da UFG em todas as instâncias 

de sua atuação. Vide este, por exemplo: 

“[...] Consideramos fundamental a busca de excelência em todos os níveis da universidade e 

isso só será possível através da correção das distorções identificadas. Portanto, esperamos 

que todo esse trabalho não faça apenas parte de estatísticas mas que sejam instrumentos 

para implementação de ações efetivas para melhorar o nível dos cursos, das interações 

dentro e fora da Universidade e da qualidade dos serviços prestados em todos os seus 

aspectos.” 



258 
 

Em linhas gerais, todos os coordenadores foram bastante criteriosos, pertinentes e assertivos 

em seus comentários e proposituras sendo uma delas, inclusive, o enxugamento do 

questionário. Entretanto, muito poucos se propuseram a uma reflexão ou comentário a 

respeito de um dado a todo instante recorrente e que, no nosso entendimento, traz uma 

mensagem subliminar bastante significativa: o alto índice de respostas em branco. Muitos 

alunos simplesmente não tiveram interesse algum em responder... 

Concordamos com Dias Sobrinho (2003) quando este diz que se as funções da instituição 

educativa têm seu foco central na formação dos estudantes, aqui entendida em seus sentidos 

plenos de emancipação pessoal e participação ativa na construção da sociedade democrática - 

conjuntamente com o desenvolvimento da ciência - o enfrentamento crítico e proativo desta 

questão deve ser feito por processos de avaliação global.      

Objetivando esse enfrentamento crítico e proativo perguntamos: Por que a indiferença em 

responder? 

Desinteresse por achar que a Instituição não está atenta à importância de se dar voz aos 

sentidos produzidos pelos alunos? 

Ou será porque desconhecem o valor de sua contribuição no aperfeiçoamento das atividades 

acadêmicas da UFG? Mas, se assim for... o que lhes falta? A consciência de que são não 

apenas sujeitos de seu processo educativo, mas também porta-vozes da sociedade? Falta-lhes 

capacidade de reflexão crítica?  

Várias podem ser as razões...  

Ainda que números levantados possam não ter significado ou sentido em si mesmos, não resta 

dúvida de que apontam cenários que se constituem elementos importantes para a construção 

do panorama qualitativo da UFG. Dentro desse processo de avaliação global, o alto percentual 

de desinteresse demonstrado pelos estudantes no momento de avaliar o seu ambiente 

acadêmico aponta para a constatação de que algo pode estar faltando na formação humana 

desses alunos. Necessário se faz que a UFG esteja atenta a este percentual afim de que tenha 

clareza sobre que tipo de função social vem realmente assumindo e qual a qualidade no 

desempenho dessa função. Afinal, trabalhar pelo crescimento humano de nossos alunos, em 

suas diferentes vertentes, é nossa maior missão e nosso maior desafio.  

Para finalizar, transcreveremos a seguir a opinião de um dos poucos coordenadores que se 

manifestou preocupado com essa constante indiferença manifestada pelos estudantes. 

E é com a sua voz que encerramos este artigo. 

[...] Esse quadro explicita que mais da metade dos discentes mostrou-se indiferente ao 

questionário. Essa particularidade, da indiferença, pode ter sido causada por circunstâncias 
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pontuais, isoladas, não traduzindo, dessa forma, o perfil essencial dos discentes do curso. 

Contudo, isso, por si só, já pode indicar ‘algo’. Retornaremos a esse ‘algo’ nas palavras 

finais deste texto. [...] 

[...] Os discentes, dentro das suas capacidades e iniciativas, avaliaram o curso e a unidade 

de forma bastante realista. Acertaram, na maior parte das questões, se equivocaram em 

outras, mas como adiantamos no início desse texto, ‘algo’ paira sobre essa autoavaliação que 

deve ser mencionado. Ao examinar, no conjunto, as respostas dos alunos, ficou a sensação de 

que eles mostraram-se poucos críticos com relação ao estado atual do seu curso e da 

UFG/Jataí. Uma das consequências imediatas de uma visão que compreende as coisas 

funcionando dentro do esperado é o pouco - ou nenhum - empenho extra das pessoas aí 

envolvidas em adquirir/alcançar um novo momento/cenário para além da realidade vivida. 
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APÊNDICE Q – Boletim Informativo CAVI-CAJ na sensibilização da comunidade acadêmica 

no processo de autoavaliação 2011-2012. 
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ANEXO A - Resolução CONSUNI 014/2009 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

 

RESOLUÇÃO - CONSUNI Nº 14/2009 

 

Alterar a Resolução CONSUNI Nº 

01/2005, que cria a Comissão Própria 

de Avaliação – CPA, da UFG e dá 

outras providências. 

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, estatutárias e regimentais, reunido em sessão 

plenária realizada no dia 22 de maio de 2009, tendo em vista o que co

23070.015973/2004-57 e considerando: 

 

o artigo 11 da Lei nº 10861, de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema 

Nacional da Avaliação da Educação Superior - SINAES e dá outras 

providências; 

o artigo 7º da Portaria nº 2.051, de 9 de julho de 2004, que regulamenta 

os procedimentos de avaliação do Sistema Nacional da Avaliação da 

Educação Superior - SINAES, instituído na Lei nº 10.861, de 

14/04/04; 

os artigos 145 e 146 do Regimento Geral da Universidade Federal de 

Goiás, 

 

R E S O L V E : 

 

Art. 1º Alterar a Resolução CONSUNI Nº 01/2005, que cria a Comissão 

Própria de Avaliação – CPA, da Universidade Federal de Goiás, e dá outras providências, que 

passa a vigorar na forma desta resolução. 
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Parágrafo único. A Comissão Própria de Avaliação – CPA, no âmbito da 

Universidade Federal de Goiás, será a Comissão de Avaliação Institucional – CAVI, prevista 

no Regimento Geral. 

 

Art. 2º A Comissão será vinculada à Pró-Reitoria de Desenvolvimento 

Institucional e Recursos Humanos - PRODIRH.  

Art. 3º As atribuições da Comissão são: 

 

conduzir o processo de avaliação interna da instituição (autoavaliação), 

instituída pelo Sistema Nacional da Avaliação da Educação Superior 

- SINAES, planejando, organizando e executando as atividades, 

mantendo o interesse pela avaliação, sensibilizando a comunidade e 

fornecendo assessoramento aos diferentes setores da UFG; 

conduzir a sistematização e a prestação das informações solicitadas pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP 

durante o processo de avaliação; 

prestar contas de suas atividades ao Conselho Universitário - CONSUNI 

da UFG, apresentando relatórios, pareceres e eventualmente 

recomendações; 

divulgar amplamente suas atividades à comunidade acadêmica. 

 

Art. 4º A Comissão será constituída por membros representantes dos 

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

que privilegie a maioria absoluta de um dos segmentos. 

 

§ 1º Serão considerados aptos a participar da Comissão os docentes e 

funcionários técnico-administrativos em educação do quadro ativo-permanente e os discentes 

regularmente matriculados em curso de graduação e/ou pós-graduação (stricto sensu) 

oferecido pela UFG. 

 

§ 2º A falta não justificada a três reuniões consecutivas implicará na 

perda do mandato do representante. 
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Art. 5º Os membros da Comissão serão designados pela PRODIRH com 

a anuência do Conselho Universitário - CONSUNI. 

 

Art. 6º Os Planos de Gestão e Execução, bem como o Relatório Final de 

cada ciclo de avaliação da Comissão serão apresentados ao Conselho Universitário da 

Universidade Federal de Goiás – CONSUNI. 

 

Art. 7º Os casos omissos nesta resolução serão resolvidos, em primeira 

instância, pela Comissão juntamente com a Reitoria desta Universidade.  

 

Art. 8º Esta resolução entra em vigor nesta data, revogando-se as 

disposições em contrário. 

Goiânia, 22 de maio de 2009 

 

Prof. Benedito Ferreira Marques 

- Presidente em exercício – 
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ANEXO B - Resolução CONSUNI 10/2006 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

 

 

RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 10/2006 

 

 

 

Regulamenta o Programa de Gestão 

Estratégica (PGE) da UFG. 

 

 

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE GOIÁS, reunido em sessão plenária realizada no dia 28 de julho de 2006, 

tendo em vista o constante no Processo nº 23070.008811/2006-24 e considerando: 

 

 o que estabelece o TÍTULO X do Regimento Geral da UFG, em 

seus artigos 140 a 146, ao tratar da gestão universitária; e  

 a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que instituiu o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, 

 

 

R E S O L V E : 

 

 

CAPÍTULO I 

Da Definição e Dos Objetivos 

 

Art. 1º O Programa de Gestão Estratégica – PGE - da Universidade 

Federal de Goiás articula planejamento, avaliação e informação institucional e possui os 

seguintes objetivos: 
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 consolidar uma prática de gestão estratégica que potencialize o 

desenvolvimento institucional, tanto estrutural como humano; 

 consolidar em todas as instâncias e níveis de funcionamento da UFG, 

Administração Central, Unidades Acadêmicas, Órgãos 

Suplementares e Câmpus do Interior, uma cultura de organização e 

sistematização dos processos de planejamento e avaliação; 

 constituir um sistema de informação abrangente e atualizado, formando 

uma base de dados em permanente atualização, no qual os 

dirigentes, a comunidade acadêmica e sociedade obtenham dados e 

informações.  

 

Parágrafo único. O processo de execução do PGE/UFG fornece 

elementos essenciais para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 

para a concretização da Autoavaliação Institucional e para a sistematização das informações 

que subsidiem a tomada de decisões dos dirigentes da Universidade em todas as instâncias e 

níveis da administração. 

 

 

CAPÍTULO II 

Dos Locais Executores do PGE 

 

Art. 2º A Administração Central da UFG, as Unidades Acadêmicas, os 

Órgãos Suplementares e os Câmpus do Interior constituem locais em que se efetivará o 

processo de planejamento e avaliação. 

 

§ 1º A Administração Central e Órgãos Suplementares se estruturarão em 

Núcleos de Gestão para a execução do processo de planejamento e avaliação. 

 

§ 2º A relação de Núcleos de Gestão será estabelecida em Portaria do 

Reitor. 

 

Art. 3º A Equipe Executora do PGE será constituída pelos membros da 

Comissão de Avaliação Institucional (CAVI) e por técnico-administrativos da Pró-Reitoria de 

Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos (PRODIRH). 
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CAPÍTULO III 

Do Planejamento Estratégico 

 

Art. 4º O planejamento estratégico das Unidades Acadêmicas, dos 

Câmpus do Interior e dos Núcleos de Gestão estrutura-se nos seguintes itens: Missão; Visão; 

Valores; Cenários/Variáveis de Impacto; Análise do Ambiente Interno (Forças e Debilidades); 

Análise do Ambiente Externo (Oportunidades e Ameaças); Problemas Estratégicos; Causas; 

Indicadores; Soluções Estratégicas; Metas e Responsabilidades. 

 

§ 1º  Missão é a razão de ser da Unidade/Câmpus do Interior/Núcleo. 

 

§ 2º Visão refere-se a uma situação ideal  a  ser  alcançada  pela 

Unidade/Câmpus do Interior/Núcleos. 

 

§ 3º Valores referem-se a princípios morais, éticos e competências 

técnicas compartilhadas por aqueles que trabalham e estudam na Unidade/Câmpus do 

Interior/Núcleo. 

 

§ 4º Cenários/Variáveis de Impacto  são  as  macrotendências  que 

justificam uma mudança estratégica de desenvolvimento da Unidade/Câmpus do 

Interior/Núcleo. 

 

§ 5º Análise do Ambiente  Interno:  Forças  –  pontos  fortes  da 

Unidade/Câmpus do Interior/Núcleo, nos quais o local pode apoiar-se para cumprir sua 

Missão; Debilidades - pontos fracos da Unidade/Câmpus do Interior/Núcleo que, caso não 

sejam superados, impedirão o cumprimento da Missão. 

 

§ 6º  Análise do Ambiente Externo: Oportunidades – fatores externos à 

Unidade/Câmpus do Interior/Núcleo que podem ser aproveitadas no cumprimento da Missão; 

Ameaças – fatores externos à Unidade/Câmpus do Interior/Núcleo ou à UFG, independentes 

de seu controle, que dificultam ou impedem o cumprimento da Missão.  
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§ 7ºProblemas Estratégicos são aqueles que se não forem superados 

impedem um salto qualitativo da Unidade/Câmpus do Interior/Núcleo. 

 

§ 8º Causas são os fatores desencadeadores/provocadores dos problemas 

estratégicos elencados anteriormente. 

 

§ 9ºIndicadores são fatores e condições que indicam claramente a 

existência dos problemas estratégicos. 

 

§ 10. Soluções Estratégicas são programas, projetos ou linhas de ação 

que podem resolver os problemas estratégicos detectados. 

 

§ 11. Metas e Responsabilidades são ações a serem desenvolvidas, 

designando os responsáveis pela execução das atividades e estabelecendo prazos para realizá -

las. 

 

§ 12. A Unidade/Câmpus do Interior/Núcleo estabelecerá uma rotina para 

o acompanhamento da execução das ações planejadas, com vistas ao cumprimento das metas 

estabelecidas. 

 

§ 13. A Unidade/Câmpus do Interior/Núcleo que achar necessário 

solicitará a presença de membros da equipe executora do PGE/UFG para assessorar no 

processo de planejamento. 

 

Art 5º No processo de planejamento estratégico cada Unidade/Câmpus 

do Interior/Núcleo elaborará um Plano de Capacitação de seus docentes e técnico-

administrativos. 

 

 

CAPÍTULO IV 

Da Autoavaliação das Unidades Acadêmicas 

 

Art. 6º O processo da autoavaliação das Unidades Acadêmicas envolverá 

professores, técnico-administrativos, estudantes e será coordenado por seus dirigentes: 
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Diretor, Coordenadores dos Cursos de Graduação, Coordenadores de Pesquisa e Pós-

graduação, Coordenadores das Comissões de Interação com a Sociedade e Coordenadores 

Administrativos.  

 

Parágrafo único. Os dirigentes nominados no caput deste artigo 

constituirão o Comitê coordenador da autoavaliação na Unidade Acadêmica. 

 

Art. 7ºAs Unidades Acadêmicas responderão a um questionário único 

para toda a Universidade, além de realizar Grupos Focais em que se avaliarão, a partir de um 

roteiro preestabelecido, as atividades desenvolvidas pelas Unidades. 

 

§ 1ºO questionário a ser respondido pela Unidade Acadêmica conterá 

espaço para o acréscimo de outras questões que a Unidade julgar pertinente. 

 

§ 2ºO Comitê coordenador da autoavaliação da Unidade Acadêmica 

definirá a metodologia a ser implementada para responder o questionário e para escolher quais 

pessoas participarão dos grupos focais. 

 

§ 3º Cada categoria que integra a Unidade Acadêmica, docentes, técnicos 

administrativos e estudantes, fará um grupo focal com roteiro semi-estruturado especifico. 

 

§ 4º O Grupo Focal terá como mediador um docente ou técnico-

administrativo, obrigatoriamente não dirigente, que elaborará um relatório, a partir das 

discussões gravadas, para o Diretor, que o considerará no processo de planejamento da 

Unidade e na elaboração das respostas ao questionário. 

 

§ 5º O Comitê coordenador da autoavaliação escolherá de modo aleatório 

os participantes do grupo focal, para cada categoria, com o número mínino de sete (7) e 

máximo de quatorze (14) participantes. 

 

§ 6º As respostas ao questionário e os relatórios dos grupos focais serão 

divulgados, debatidos, e aprovados pelo Conselho Diretor da Unidade Acadêmica. 

 

§ 7ºA Unidade Acadêmica que achar necessário solicitará a presença de 
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membros da Equipe Executora do PGE/UFG para assessorar no processo de autoavaliação. 

 

 

CAPÍTULO V 

Da Autoavaliação dos Câmpus do Interior 

 

Art. 8º O processo da autoavaliação dos Câmpus do Interior envolverá 

docentes, técnico-administrativos e estudantes e será coordenado por seu Diretor, 

Coordenadores de cursos de graduação e, quando houver, Coordenadores de cursos e 

programas de pós-graduação lato sensu e stricto sensu. 

 

Parágrafo único. O Diretor, os Coordenadores de cursos de graduação e 

os Coordenadores de cursos e programas de pós-graduação lato sensu e stricto sensu 

constituirão o Comitê coordenador da autoavaliação nos Câmpus do Interior. 

 

Art. 9º Os Câmpus do Interior responderão ao mesmo questionário 

utilizado pelas Unidades Acadêmicas, além de realizar Grupos Focais em que se avaliarão, a 

partir de um roteiro pré-estabelecido, as atividades desenvolvidas pelos Câmpus do Interior. 

 

§ 1ºO questionário a ser respondido pelo Câmpus do Interior conterá 

espaço para o acréscimo de outras questões que o Câmpus julgar pertinente. 

 

§ 2º O Comitê coordenador da autoavaliação nos Câmpus do Interior 

definirá a metodologia a ser implementada para responder o questionário e para escolher quais 

pessoas participarão dos Grupos Focais. 

 

§ 3º Cada categoria que integra o Câmpus do Interior, docentes, técnicos 

administrativos e estudantes, fará um Grupo Focal com roteiro semi-estruturado especifico. 

 

§ 4º O Grupo Focal terá como mediador um docente ou técnico-

administrativo, obrigatoriamente não dirigente, que elaborará um relatório, a partir das 

discussões gravadas, para o Diretor, que o considerará no processo de planejamento e na 

elaboração das respostas ao questionário. 
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§ 5º O Comitê coordenador da autoavaliação escolherá de modo aleatório 

os participantes do Grupo Focal, para cada categoria, com o número mínimo de sete (7) e 

máximo de quatorze (14) participantes. 

 

§ 6º As respostas ao questionário e os relatórios dos Grupos Focais serão 

divulgados, debatidos e aprovados pelo seu Conselho Deliberativo. 

 

§ 7º O Câmpus do Interior que achar necessário solicitará a presença de 

membros da Equipe Executora do PGE/UFG para assessorar no processo de autoavaliação. 

 

 

CAPÍTULO VI 

Da Autoavaliação dos Núcleos de Gestão 

 

Art. 10. Os Núcleos de Gestão, por meio de seus dirigentes e dos 

conselhos internos, deliberativos ou consultivos responderão, no que couber, o mesmo 

questionário das Unidades Acadêmicas. 

 

§ 1º O Diretor  e  o  Conselho  interno  constituirão  o  Comitê 

coordenador da autoavaliação no Núcleo de Gestão 

 

§ 2ºO questionário a ser respondido pelo Núcleo de Gestão conterá 

espaço para o acréscimo de outras questões que o Núcleo julgar pertinente. 

 

§ 3º O Comitê coordenador da autoavaliação do Núcleo de Gestão 

definirá a metodologia a ser implementada para responder o questionário e para escolher quais 

pessoas participarão do Grupo Focal. 

 

Art. 11. Os Núcleos de Gestão realizarão um Grupo Focal em que se 

avaliarão, a partir de um roteiro pré-estabelecido, as atividades desenvolvidas pelos Núcleos. 

 

§ 1º O Grupo Focal terá como mediador um docente ou técnico-

administrativo, obrigatoriamente não dirigente, que elaborará um relatório, a partir das 

discussões gravadas, para o dirigente do Núcleo, que o considerará no processo de 
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planejamento e na elaboração das respostas ao questionário. 

 

§ 2º O Comitê coordenador da autoavaliação escolherá de modo aleatório 

os participantes do Grupo Focal, com o número mínimo de sete (7) e máximo de quatorze 

(14) participantes. 

 

§ 3º As respostas ao questionário e o relatório do Grupo Focal serão 

divulgados, debatidos e aprovados no Conselho interno do Núcleo. 

 

§ 4º  O Núcleo que achar necessário solicitará a presença de membros da 

Equipe Executora do PGE/UFG para assessorar no processo de autoavaliação. 

 

 

CAPÍTULO VII 

Da Avaliação Feita Pelos Estudantes 

 

Art. 12. Os estudantes de graduação e de pós-graduação lato sensu e 

stricto-sensu responderão a questionários próprios, contendo questões relacionadas a aspectos 

didático-pedagógicos e de gestão das Unidades Acadêmicas e da Universidade. 

 

§ 1º Objetiva-se atingir os estudantes, em sala de aula, além de mobilizar 

outros estudantes para acessarem a página da UFG na Internet e efetivarem a resposta 

eletronicamente, procurando assegurar no mínimo 30% (trinta por cento) de respondentes. 

 

§ 2º Os  questionários  respondidos  pelos  estudantes  serão 

encaminhados às Diretorias das Unidades/Câmpus do Interior, que os considerarão no 

processo de planejamento e avaliação da Unidade/Câmpus do Interior. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

Da Avaliação Externa da Autoavaliação 

 

Art. 13. Após o primeiro ciclo de autoavaliação cada Unidade/Câmpus 

do Interior/Núcleo constituirá um Comitê avaliador externo que, após análise do relatório de 
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autoavaliação, se reunirá com os dirigentes de cada local, emitindo no final um relatório 

contendo impressões e sugestões sobre a Unidade/Câmpus do Interior/Núcleo. 

 

§ 1º  Os membros do Comitê avaliador externo serão escolhidos dentre 

ex-alunos, usuários internos ou externos dos serviços da Unidade/Câmpus do Interior/Núcleo, 

representantes de entidades de classe, dirigentes de instituições escolares, representantes de 

órgãos públicos, dentre outros que cada Unidade/Câmpus do Interior/Núcleo estabelecer. 

 

§ 2º O relatório do Comitê avaliador externo será utilizado para subsidiar 

o processo de planejamento e autoavaliação da Unidade/Câmpus do Interior/Núcleo. 

 

 

CAPÍTULO IX 

Do Sistema PGE 

 

Art. 14. A PRODIRH implantará o Sistema PGE, um sistema 

computacional que estará disponível na UFGNet, e permitirá o registro do planejamento 

estratégico, das respostas aos questionários e dos relatórios dos Grupos Focais das 

Unidades/Câmpus do Interior/Núcleos.  

 

§ 1º O Sistema PGE permitirá que continuamente as Unidades/ Câmpus 

do Interior/Núcleos façam acréscimos e atualizações em seus planejamentos e auto-

avaliações, além de propiciar aos dirigentes da UFG total liberdade de acesso a cada um dos 

tópicos pertencentes à estrutura lógica do sistema computacional. 

 

§ 2º  O Sistema PGE ficará fechado por um período de tempo máximo de 

um mês durante o ano, a ser fixado pela PRODIRH, para que sejam apuradas as informações 

contidas nos planejamentos e nas avaliações de cada Unidade/Câmpus do Interior/Núcleo, que 

servirão de base para o planejamento e a autoavaliação da UFG. 

 

§ 3º  O Sistema PGE permitirá que a qualquer momento os dirigentes da 

Universidade possam apurar dados e informações para a efetivação de alguma ação de gestão 

acadêmico-administrativa no âmbito da UFG. 
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CAPÍTULO X 

Da Periodicidade do Processo de Planejamento e de Autoavaliação 

 

Art. 15. A periodicidade do processo de planejamento será anual e um 

ciclo completo do processo de autoavaliação ocorrerá com a periodicidade de dois anos. 

 

§ 1º Uma periodicidade do processo de planejamento significa uma 

análise do estágio atual do planejamento da Unidade/Câmpus do Interior/Núcleo constante do 

Sistema PGE e sua atualização, cancelando, alterando e acrescentando novas situações em 

cada um de seus itens. 

 

§ 2º O ciclo completo do processo de autoavaliação ocorre com a 

publicação de um relatório para cada Unidade/Câmpus do Interior/Núcleo, além do Relatório 

de Autoavaliação da UFG. 

 

CAPÍTULO XII 

Das Disposições Finais 

 

Art. 16. Os casos omissos serão resolvidos pela CPA e Comissão 

Executora do PGE/UFG. 

 

Art. 17. Esta Resolução entra em vigor nesta data. 

 

 

 

Goiânia, 28 de julho de 2006. 

 

Prof. Edward Madureira Brasil 

Presidente 
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ANEXO C - Resolução CONSUNI 01/2005 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 01/2005 

 

Cria a Comissão Própria de 

Avaliação - CPA da Universidade 

Federal de Goiás - UFG e dá outras 

providências. 

 

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE GOIÁS, reunido em sessão plenária realizada no dia 18 de fevereiro de 2005, 

tendo em vista o que consta do processo nº 23070.015973/04-57 e considerando: 

 

 o artigo 11 da Lei n. º 10861, de 14 de abril de 2004, que institui 

o Sistema Nacional  da Avaliação da Educação Superior - SINAES e 

dá outras providências; 

 o artigo 7º da Portaria n.º 2.051, de 9 de julho de 2004, que 

regulamenta os procedimentos de avaliação do Sistema Nacional e 

Avaliação da Educação Superior - SINAES, instituído na Lei n.º 

10.861, de 14/04/04; 

 os artigos 145 e 146 do Regimento Geral da Universidade 

Federal de Goiás. 

 

 

RESOLVE: 

 

 

Art. 1º - Criar a Comissão Própria de Avaliação - CPA da Universidade 

Federal de Goiás. 

 

Art. 2º - A Comissão será vinculada à Reitoria da Universidade. 
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Art. 3º - As atribuições da CPA são: 

 

a) conduzir o processo de avaliação interna da instituição 

(autoavaliação), instituída pelo Sistema Nacional da Avaliação da 

Educação Superior - SINAES, planejando e organizando as 

atividades, mantendo o interesse pela avaliação, sensibilizando a 

comunidade e fornecendo assessoramento aos diferentes setores da 

UFG; 

b) conduzir a sistematização e a prestação das informações solicitadas 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais -  

INEP durante o processo de avaliação; 

c) prestar contas de suas atividades ao Conselho Universitário - 

CONSUNI da UFG, apresentando relatórios, pareceres e 

eventualmente recomendações; 

d) divulgar amplamente suas atividades à comunidade acadêmica. 

 

Art. 4º - A Comissão será constituída por 9 (nove) membros 

representantes dos segmentos da comunidade universitária e da sociedade civil organizada, 

sendo um deles o coordenador, assim descritos: 

 

a) o (a) presidente (a) da Comissão Permanente de Avaliação 

Institucional - CAVI; 

b) 3 (três) representantes dos docentes; 

c) 2 (dois) representantes dos servidores técnico-administrativos; 

d) 2 (dois) representantes dos discentes; 

e) 1 (um) representante da sociedade civil organizada. 

 

Parágrafo único - Serão considerados aptos a participar da Comissão os 

docentes e funcionários técnico-administrativos do quadro ativo-permanente e os discentes 

regularmente matriculados em curso de graduação e pós-graduação (stricto sensu) oferecidos 

pela UFG. 
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Art. 5º - Os membros da CPA serão designados pela Reitoria da UFG 

com a anuência do Conselho Universitário - CONSUNI. 

 

Parágrafo único – O coordenador da Comissão será designado entre os 

membros pela Reitoria. 

 

Art. 6º - O mandato dos membros, de que trata o artigo 4º desta 

Resolução, será de dois anos, permitida 01 (uma) recondução, excetuando-se o inciso I que 

terá seu período de mandato vinculado à presidência da CAVI. 

 

Parágrafo único – Aqueles que participarem da primeira Comissão terão 

seus mandatos em vigor até 5 de janeiro de 2006. 

 

Art. 7º - Os Planos de Gestão e Execução bem como o Relatório Final de 

cada ciclo de avaliação da Comissão Própria de Avaliação serão apresentados ao Conselho 

Universitário da Universidade Federal de Goiás – CONSUNI. 

 

Parágrafo único – Para o 1º ciclo de autoavaliação a CPA incorporará o 

atual projeto de avaliação institucional, aprovado pelo CONSUNI em reunião do dia 7 de 

abril de 2000. 

 

Art. 8º - Os casos omissos nesta Resolução serão resolvidos pela 

Comissão Própria de Avaliação – CPA juntamente com a Reitoria desta Universidade.  

 

Art. 9º- Esta resolução entra em vigor nesta data. 

 

 

Goiânia, 18 de fevereiro de 2005. 

 

 

Prof. Dr. Lázaro Eurípedes Xavier 

- Presidente em exercício - 
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ANEXO D - Memorando Circular Nº. 0010/2011-PRODIRH                                       

Goiânia, 08 de setembro de 2011 

Aos(Às) Senhores(as) 

Diretores(as) de Unidades Acadêmicas/Órgãos Administrativos e Campus do interior da UFG 

Assunto: Autoavaliação das Unidades Acadêmicas/ Núcleos de Gestão e Campus do 

interior 

Lembramos a necessidade de realização da autoavaliação, do órgão dirigido por Vossa 

Senhoria no contexto Programa de Gestão Estratégica (PGE), conforme consta na 

Resolução CONSUNI nº. 10/2006. 

 Neste processo participativo - coordenado pelo Comitê Coordenador da Autoavaliação 

- as atividades desenvolvidas poderão ser avaliadas a partir do Questionário de Autoavaliação 

para o período 2011/2012, on-line, via portal do servidor SPGE e/ou grupos de enfoque.  

 Além destes instrumentos autoavaliativos as atividades desenvolvidas também 

poderão ser avaliadas a partir de uma análise dos relatórios da avaliação de curso de 

graduação - INEP/MEC, do relatório de curso de pós-graduação/CAPES, dos resultados do 

ENADE e dos Cadernos do PGE Nº10 - Os Alunos de Graduação da UFG: Autoavaliação 

do Ambiente Acadêmico e Nº11 - Os Estudantes de Pós-Graduação da UFG: 

Autoavaliação do Ambiente Acadêmico.  

As análises avaliativas deverão ser divulgadas, debatidas e formalizadas em um 

relatório aprovado, de acordo com a resolução CONSUNI 10/2006 e enviados à CAVI, via 

memorando, como anexo do mesmo até o primeiro dia útil do mês de dezembro de 2011. 

A importância do processo de autoavaliação, com periodicidade de dois anos, pode ser 

percebida, desde 2005, nos Relatórios de Autoavaliação Institucional da UFG . Os 

relatórios, após leitura e análise pela CAVI, subsidiarão a elaboração do Relatório de 

Autoavaliação Institucional da UFG 2011-2012. 

Segue orientações para o preenchimento no SPGE (anexo I) e o Questionário de 

Autoavaliação para o período 2011/2012 (anexo II). 

Sendo o que temos para o momento, colocamo-nos à disposição para os demais 

esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

Prof. Jeblin Antonio Abraão 

Pró-Reitor 

PRODIRH/UFG 

Anexo I 

http://www.ufg.br/this2/uploads/files/64/Resolucao_CONSUNI_2006_0010.pdf
http://www.prodirh.ufg.br/cavi/uploads/files/64/Caderno_PGE10_final_sangria_5mm.pdf
http://www.prodirh.ufg.br/cavi/uploads/files/64/Caderno_PGE10_final_sangria_5mm.pdf
http://www.prodirh.ufg.br/cavi/uploads/files/64/Caderno_PGE11_final_sangria_5mm.pdf
http://www.prodirh.ufg.br/cavi/uploads/files/64/Caderno_PGE11_final_sangria_5mm.pdf
http://www.prodirh.ufg.br/cavi/uploads/files/64/rel_autoav_2009_2010_versao_17-06-11.pdf
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ORIENTAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SPGE 

NA AUTOAVALIAÇÃO. 

 

1º) Acessar o “Portal do Servidor”, usando o menu situado no lado direito da tela do 

portal da UFG (www.ufg.br); 

 

2º) Escolher no “Portal do Servidor” o “Tipo de Vínculo” e “Forma de Login”, 

digitando os respectivos “Login” e “Senha”; 

 

3º) Após o acesso, escolher no menu principal a opção “Sistemas Administrativos” e 

logo após “Informações Institucionais (SPGE)”; 

 

4º) Ao entrar no Sistema do Programa de Gestão Estratégica, clicar no menu superior 

“Avaliação Institucional” e logo após, no menu do lado esquerdo da tela, a opção 

“Questionário”, em seguida clique no botão “Responder”; 

 

5º) Escolher nessa etapa o “Ano” e selecionar as “Dimensões” e as “Perguntas” para a 

digitação das respostas; 

 

6º) Ao término da inserção no SPGE, sair do sistema pelo menu superior, clicando na 

opção “Sair” e logo após, clicar no menu principal do “Portal do Servidor” a opção 

“Desconectar”.  
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ANEXO E- Resolução CONSUNI 021/2009 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

 

RESOLUÇÃO - CONSUNI Nº 21/2009 

 

Dispõe sobre normas para avaliação de 

pessoal docente em relação ao estágio 

probatório e em relação à progressão 

funcional horizontal do magistério superior, 

e revoga as disposições em contrário. 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE GOIÁS, usando da atribuição que lhe confere os artigos 9º, alínea “m” e 15, 

alínea “m”, respectivamente, do Estatuto e do Regimento da UFG, de acordo com as 

disposições da Lei nº 8.112, de 11/12/1990, com a redação dada pela Lei nº 9.527, de 

10/12/1997, da Emenda Constitucional nº 19, de 05/06/1998, do Decreto nº 94.664, de 

23/7/1987, e da Portaria nº 475, de 23/8/1987, do Ministério da Educação, reunido em sessões 

plenárias realizadas nos dias 28/11/2008, 23/01, 03/07, 24/07 e 14/08/2009, tendo em vista o 

que consta do processo nº 23070.005170/97-31 e considerando: 

 

 que o modelo de avaliação deve estabelecer parâmetros aplicáveis de 

forma generalizada às atividades dos integrantes da carreira do 

magistério; e 

 que se faz necessária a uniformização de normas e critérios para a 

progressão funcional do docente, assegurando coerência entre 

capacitação, qualificação e desempenho em atividades pertinentes 

esta carreira, 

R E S O L V E :  

Art. 1º As normas para avaliação de pessoal docente em relação ao 

estágio probatório e em relação à progressão funcional horizontal do magistério superior 

passam a vigorar na forma desta resolução. 

 

CAPÍTULO I 
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Das Carreiras de Magistério 

 

Art. 2º A carreira de magistério superior está estruturada em cinco 

classes: 

 

 Titular; 

 Associado; 

 Adjunto; 

 Assistente; 

 Auxiliar. 

 

Parágrafo único. Cada classe compreende quatro níveis, designados 

pelos números de I a IV, exceto a de Professor Titular, que possui um só nível. 

 

Art. 3º Na carreira de magistério superior haverá: 

 

 avaliação de estágio probatório nos termos do Capítulo II desta 

resolução; 

 progressão horizontal nos termos do Capítulo III desta resolução. 

 

Art. 4º Para efeito da avaliação de que trata esta resolução, será 

constituída em cada Unidade Acadêmica da Universidade Federal de Goiás, uma Comissão de 

Avaliação Docente - CAD, composta de três professores dentre aqueles de classe e nível mais 

elevado na unidade, os quais juntamente com seus respectivos suplentes, serão indicados pelo 

Conselho Diretor - CD da Unidade, nomeados pelo Reitor, com mandato de dois anos. 

 

§ 1ºUnidades Acadêmicas com mais de um departamento ou curso 

poderão constituir mais de uma Comissão de Avaliação Docente - CAD. 

 

§ 2º Para o cumprimento do estabelecido no caput deste artigo, a 

Unidade poderá indicar professores de outras Unidades Acadêmicas de áreas afins. 

 

§ 3º O presidente da CAD será designado pelo Conselho Diretor da 
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Unidade. 

 

§ 4º A critério da Unidade Acadêmica poderá ser solicitada a assessoria 

de um membro indicado pela Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD. 

 

Art. 5º Compete à CAD de cada Unidade Acadêmica: 

 

 zelar pelo fiel cumprimento de todos os requisitos do estágio probatório 

e da progressão horizontal; 

 avaliar o desempenho dos docentes; 

 avaliar atividades e produtos constantes no RADOC, inclusive os não 

previstos nos anexos desta resolução; 

 emitir parecer final fundamentado nos processos previstos nesta 

resolução. 

 

CAPITULO II 

Do Estágio Probatório 

 

Art. 6º Os integrantes da carreira do magistério superior da Universidade 

Federal de Goiásserão submetidos a estágio probatório pelo período de trinta e seis meses a 

contar da data de sua entrada em exercício, sendo avaliados de acordo com esta resolução. 

 

Parágrafo único. O docente não aprovado no estágio probatório será 

exonerado. 

Art. 7º Ao entrar em efetivo exercício, o docente em estágio probatório 

deve ser continuamente avaliado, acompanhado e orientado em suas atribuições pela Chefia 

do Departamento ou pela Diretoria da Unidade, devendo elaborar, a cada ano, o seu plano de 

trabalho em consonância com o planejamento do Departamento ou da Unidade em que estiver 

lotado. 

 

Parágrafo único. A Diretoria da Unidade ou Chefia do Departamento 

poderá designar uma comissão composta por três docentes integrantes de classe igual ou 

superior à do avaliado, para realizar o acompanhamento e orientação do docente em estágio 
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probatório. 

 

Art. 8º Ao tomar posse, o docente que não comprovar experiência 

mínima de dois anos consecutivos de magistério em Instituição Federal de Ensino Superior, 

deverá participar do programa de atividades relativas à política de ensino, pesquisa e extensão 

e da gestão acadêmica da UFG e sua inserção na realidade, promovidas e regulamentadas pela 

Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD e pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento 

Institucional e Recursos Humanos – PRODIRH. 

 

§ 1º A comprovação de participação nas atividades de que trata o caput 

deste artigo integrará a avaliação a que se refere o artigo anterior. 

 

§ 2ºA realização das atividades exigidas no caput deste artigo é condição 

indispensável para finalização do estágio probatório. 

 

Art. 9º O Departamento de Pessoal deverá, na primeira semana de 

efetivo exercício do docente em estágio probatório, iniciar e encaminhar à CPPD o processo 

de avaliação contendo informações sobre a situação funcional do docente. 

 

Art. 10. A tramitação do processo ficará sob a responsabilidade da CPPD 

e obedecerá aos seguintes passos: 

 

4 a CPPD encaminhará o processo, imediatamente após sua abertura, à 

Unidade Acadêmica de lotação do docente para anexação do Plano 

de Trabalho do docente, devidamente aprovado pelo Departamento, 

quando houver, e pelo Conselho Diretor. A Unidade devolverá o 

processo à CPPD no prazo máximo de trinta (30) dias; 

5 no início de cada ano letivo subsequente ao ingresso do docente na 

UFG e durante a vigência do estágio probatório, a CPPD 

encaminhará o processo à Unidade Acadêmica para avaliação do 

docente pela Diretoria ou Chefia do Departamento e para a CAD da 

unidade proceder à avaliação parcial das atividades do docente no 

ano anterior, conforme o disposto no Art. 7
o 

, devendo devolver o 

processo à CPPD no prazo máximo de trinta (30) dias; 
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6 completados trinta e seis (36) meses de efetivo exercício no cargo, a 

CPPD enviará o processo de avaliação do docente à respectiva 

Unidade Acadêmica de lotação para realizar a última avaliação 

parcial, conforme disposto nos Arts. 7º, 11, 13, 14 e 15, e a 

avaliação final, conforme disposto nos Arts. 11, 15 e 16. O processo 

deverá ser devolvido à CPPD no prazo máximo de sessenta (60) dias; 

7 ao final de cada etapa da avaliação o processo deverá ser encaminhado 

para registro de ciência do interessado. 

Art. 11. As avaliações parciais e a final, feitas pela Diretoria ou Chefia 

de Departamento, deverão ser fundamentadas na assiduidade, disciplina de trabalho, 

responsabilidade, organização, relacionamento com o corpo docente, técnico-administrativo e 

discente, confiabilidade, cooperação, racionalização, iniciativa, produtividade e coerência  

entre o Plano de Trabalho e as atividades realizadas. 

 

Parágrafo único. Em cada avaliação será atribuída uma nota de zero (0) 

a dez (10,0), que deverá ser submetida à apreciação e deliberação da plenária do 

Departamento, quando houver, e do Conselho Diretor da Unidade. 

 

Art. 12. O processo de avaliação de estágio probatório deverá ser 

instruído com os seguintes documentos: 

 

 plano de trabalho anual do docente, aprovado pela plenária do 

Departamento, quando houver, e pelo Conselho Diretor; 

 cópia do relatório anual do docente (RADOC) devidamente aprovado 

pela plenária do Departamento, quando houver, e pelo Conselho 

Diretor; 

 cópia do RADOC suplementar, relativo ao tempo não contemplado no 

RADOC anual, aprovado pela plenária do Departamento, quando 

houver, e pelo Conselho Diretor da Unidade; 

 resultado da avaliação do docente pelo corpo discente, a ser aplicado a 

cada semestre letivo, desde que tenham transcorrido três meses de 

efetivo exercício, devendo, para este fim, ser aplicado o formulário 

aprovado pelaComissão de Avaliação Institucional - CAVI/UFG; 
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 avaliação feita pela Chefia do Departamento, quando houver, ou pela 

Diretoria conforme o parágrafo único do Art. 11 desta resolução; 

  avaliação realizada pela CAD, conforme o disposto nos Arts. 13, 14 e 

15 desta resolução; 

 comprovação da realização do Curso de Formação para Docência no 

Ensino Superior ou documento comprovando experiência mínima 

de dois anos consecutivos de magistério em Instituição Federal de 

Ensino Superior. 

 

Art. 13.A CAD pontuará a cada ano as atividades de ensino, de produção 

intelectual, de pesquisa, de extensão, de administração, de qualificação e outras atividades do 

docente em estágio probatório, conforme os critérios estabelecidos nos anexos desta 

resolução, registrando a pontuação P no Quadro Sumário constante do Anexo I e fazendo a 

conversão para nota N1 da seguinte maneira: 

 

- o mínimo entre 10 e P/16, para os docentes no regime de 40h ou 

Dedicação Exclusiva; 

o mínimo entre 10 e P/8, para os docentes no regime de 20h. 

 

Parágrafo único. No caso da avaliação incidir sobre um período de 

meses inferior a doze (12), a pontuação P, se menor do que dez (10), será corrigida pela 

expressão (12 x P)/n, onde n é o número de meses avaliados. 

 

 

Art. 14. Em cada etapa de avaliação a CAD terá um prazo de trinta (30) 

dias, a partir do recebimento do processo, para proceder à avaliação do docente, que resultará 

em uma nota parcial (NP), a ser submetida à apreciação e homologação do Conselho Diretor. 

 

Parágrafo único.A nota parcial (NP) obtida pela CAD nesta avaliação 

será obtida de acordo com a fórmula: 

 

NP = 0,6 x N1 + 0,2 x N2 + 0,2 x N3, onde: 

 

N1a nota calculada conforme estabelecido no Art. 13, 
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N2    a nota da avaliação da Direção ou da Chefia do Departamento e 

N3 a nota da avaliação do corpo discente referente ao período de 

avaliação. 

 

Art. 15. Ao final do trigésimo sexto (36º) mês, a CAD terá um prazo de 

trinta (30) dias, a partir do recebimento do processo, para realizar mais uma avaliação parcial 

do RADOC suplementar, conforme os artigos 11, 12, 13 e 14 e, em seguida, proceder à 

avaliação global, de que resultará uma nota final (NF), obtida por meio da média ponderada 

das avaliações parciais. 

 

Parágrafo único. A nota final (NF) corresponde à média ponderada das 

avaliações parciais obtida pela seguinte fórmula: 

 

NF=

∑
i

NPi×mi

 36
e, 

 

∑
i

mi= 36 
 

i : índice que caracteriza o período em avaliação (varia de 1 a 3 ou, 

em alguns casos, de 1 a 4, dependendo do mês de ingresso do 

docente na UFG). 

NPi: nota parcial obtida no período i, calculada conforme descrito no 

Art. 14. 

m i : número de meses em avaliação no período i  

 

Art. 16.O docente será aprovado no estágio probatório quando tiver 

cumprido, no período de avaliação, as seguintes exigências mínimas: 

 

3. obter uma média aritmética de pontos (E) igual ou superior a 

oitenta (80) por ano no período avaliado, no item I Atividades de 

Ensino do Anexo II, conforme estabelece o Art. 57 da Lei nº 

9394/96, de 20/12/1996 (LDB); 

4. obter uma média aritmética de pontos igual ou superior a vinte (20) 

por ano no período avaliado nos itens II-1, II-2 e II-3 da Produção 
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Intelectual e podendo também ser incluídos neste cálculo os pontos 

obtidos no item V-1 de Outras Atividades; 

5. obter média final igual ou superior a cinco vírgula zero(5,0) nas 

avaliações de chefia e do corpo discente; 

 

 

6. ter participado do programa de atividades, de responsabilidade da 

PROGRAD e PRODIRH, previsto no Art. 8ºdesta resolução; 

7. obter nota global igual ou superior a sete vírgula cinquenta (7,50) 

na avaliação final definida no Art. 15 desta resolução. 

 

§ 1ºA exigência constante no inciso I deste artigo não será considerada 

para o docente que estiver ocupando cargo de direção na UFG, conforme item IV-1 do Anexo 

II, e que, nesta condição, esteja oficialmente dispensado de atividades de ensino. 

 

§ 2º A exigência constante do inciso II deste artigo não será considerada 

para os docentes no regime de 20 horas. 

 

§ 3ºA exigência constante do inciso II deste artigo não será considerada 

para os docentes no regime de 40 horas e Dedicação Exclusiva que obtenham pontuação 

média anual igual ou superior a cento e sessenta (160) pontos no item I das atividades de 

ensino do anexo II. 

 

§ 4º A pontuação exigida no inciso II deste artigo será ajustada para (40 – 

E/4) pontos, sendo E a pontuação média obtida no item I de Atividades de Ensino do Anexo II 

realizada pelo docente com pontuação média anual maior que oitenta (80) e inferior a cento e 

sessenta (160) pontos. 

 

Art. 17. O Conselho Diretor da Unidade terá um prazo máximo de 

sessenta (60) dias para apreciar o processo de avaliação e encaminhá-lo à CPPD para análise e 

emissão de parecer conclusivo para decisão final do Reitor. 

 

Art. 18. Ao docente em Estágio Probatório somente poderão ser 

concedidas licenças e afastamentos: 
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- para cursar pós-graduação stricto sensu de acordo com as 

normas regulamentares vigentes; 

- por motivo de doença do professor ou de pessoa da 

família, comprovada em laudo médico, devendo neste caso a junta 

médica da UFG determinar o prazo; 

- por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro; 

- para o serviço militar; 

- para atividade política; 

- para o exercício de mandato eletivo; 

- para estudo ou missão no exterior ou para servir em 

organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual 

coopere. 

 

Art. 19. O docente em estágio probatório não poderá ser colocado em 

disponibilidade e somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargos de 

Natureza Especial, cargos de provimento em comissão do grupo Direção e Assessoramento 

Superiores – DAS, de níveis 6, 5, 4, ou equivalentes. 

 

Art. 20. O estágio probatório ficará suspenso nos casos previstos nos 

artigos 18 e 19, sendo que nestas situações o docente deverá ser avaliado ao término de trinta 

e seis (36) meses de efetivo exercício no cargo. 

 

 

CAPÍTULO III 

Da Progressão Horizontal 

 

Art. 21. A progressão horizontal ocorrerá de um nível para outro 

imediatamente superior, dentro da mesma classe da carreira do magistério, mediante avaliação 

de desempenho do docente. 

 

Parágrafo único. A avaliação do docente cedido a outro órgão público 

será efetuada pelo Diretor da Unidade de lotação do docente e homologada pelo Conselho 

Diretor da Unidade Acadêmica de origem do docente. 
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Art. 22. Somente poderão requerer progressão horizontal por 

desempenho acadêmico, prevista no inciso II do Art. 3º desta resolução, os professores que 

tiverem cumprido: 

 interstício mínimo de dois anos no mesmo nível de uma 

classe do magistério em atividade docente; 

 interstício mínimo de quatro anos no mesmo nível de uma 

classe do magistério nos casos de professores em atividade em 

outros órgãos públicos. 

 

Art. 23. A solicitação de progressão horizontal deverá ser dirigida ao 

Reitor, por meio de requerimento do interessado, protocolado no serviço de comunicação da 

UFG a partir dos sessenta (60) dias anteriores ao vencimento do interstício de dois anos no 

mesmo nível de uma classe. 

 

Parágrafo único. No caso da solicitação ocorrer após o vencimento do 

interstício o docente deverá, no requerimento, manter ou redefinir o período de interstício de 

dois anos a ser considerado na sua avaliação de desempenho. 

 

Art. 24. O desempenho acadêmico do docente será avaliado pela CAD 

da Unidade por meio de: 

 

 relatórios anuais e/ou parciais do docente (RADOC), aprovados pelo 

Conselho Diretor da Unidade; 

 desempenho didático do docente aferido semestralmente pelo corpo 

discente, por meio de instrumento de avaliação aprovado pelo 

Conselho Diretor da Unidade e elaborado a partir de diretrizes 

estabelecidas pela CAVI/UFG. 

 

Parágrafo único. Para efeito do que trata o inciso II deste artigo, a 

Unidade se responsabilizará pela aplicação semestral do instrumento de avaliação discente e 

pela consolidaçãoindividualizada dos resultados. 
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Art. 25.A CAD pontuará a cada ano as atividades do docente no 

interstício de avaliação, conforme os critérios estabelecidos nos anexos desta resolução, 

registrando a pontuação P no Quadro Sumário constante do Anexo I e fazendo a conversão 

para notas de acordo com as seguintes fórmulas: 

 

o mínimo entre 10 e P/16, para os docentes no regime de 40 horas ou 

Dedicação Exclusiva; 

o mínimo entre 10 e P/8, para os docentes no regime de 20 horas. 

§ 1º No caso da avaliação incidir sobre um período de meses inferior a 

doze (12), a pontuação P, se menor do que dez (10), será corrigida pela expressão (12 x P)/n, 

onde n é o número de meses avaliados. 

§ 2ºA nota no interstício (Ncad) será a média ponderada das notas de 

cada um dos intervalos de tempo no interstício avaliado, que resultará na avaliação de 

desempenho mensurada pela CAD e será calculada pela seguinte fórmula: 

 

Ncad=

∑
i

N i×mi

24 e
∑
i

mi= 24 

 

i : índice que caracteriza o período em avaliação (varia de 1 a 2 ou, em 

alguns casos, de 1 a 3)  

Ni: nota parcial atribuída pela CAD obtida no período i, calculada 

conforme descrito no Art. 14. 

mi: número de meses em avaliação no período i  

 

Art. 26. A nota global (NG) do docente será calculada de acordo com a 

seguinte regra: 

 

NG = 0,7 x Ncad+ 0,3 x Nd 

 

onde Ncad é definida no artigo 23 e Nd, 0=<Nd=<10, é a média das 

avaliações feitas pelo corpo discente no período avaliado. 

 

Art. 27. Estará habilitado para a progressão o docente que cumprir, no 

interstício de avaliação, as seguintes exigências mínimas: 
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 obter uma média aritmética igual ou superior a 80 (oitenta) pontos 

por anono período avaliado, no item I Atividades de Ensino do 

Anexo II,conforme estabelece o Art. 57 da Lei nº 9394/96, de 

20/12/1996 (LDB); 

 obter uma média aritmética igual ou superior a 20 (vinte) pontos 

por ano no período avaliado nos itens II-1, II-2 e II-3 da Produção 

Intelectual e podendo também ser incluído nesta soma os pontos 

obtidos no item V-1 de Outras Atividades; 

 obter nota global igual ou superior a 7,50 (sete vírgula cinquenta) 

na avaliação definida no Art. 26 desta resolução. 

 

§ 1ºA exigência constante no inciso II não será considerada para os 

docentes no regime de 20 horas. 

 

§ 2º As exigências constantes nos incisos I e II do caput deste artigo não 

serão consideradas no período em que o docente: 

 

 estiver ocupando cargo de direção na UFG, conforme item IV-1 do 

Anexo II, e que, nesta condição, esteja oficialmente dispensado de 

atividades de ensino; 

 estiver oficialmente afastado para a realização de curso de pós-

graduação stricto sensu, estágio pós-doutoral ou estágio sênior. 

 

§ 3ºA exigência constante no inciso II não será considerada para os 

docentes no regime de 40 horas e Dedicação Exclusiva que obteve pontuação média anual de 

cento e sessenta (160) pontos no item I das atividades de ensino do anexo II. 

 

§ 4º A pontuação exigida no inciso II do caput deste artigo será ajustada 

para 40 – E/4 pontos, sendo E a pontuação média obtida no item I de Atividades de Ensino do 

Anexo II realizada pelo docente com pontuação média anual maior que oitenta (80) e inferior 

a cento e sessenta (160) pontos. 
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§ 5º A exigência constante do inciso I do caput deste artigo será reduzida 

para sessenta (60) pontos para os docentes que desenvolverem atividades de orientação na 

Pós-Graduação stricto sensue que tenham vinte (20) ou mais pontos nos subitens 1, 2, 3 e 4 

do item V - 1 Atividades Acadêmicas – Orientação, do anexo II desta resolução. 

 

Art. 28. O docente afastado da Universidade Federal de Goiás para 

qualificação será avaliado pela CAD com base, além dos RADOC's, em Certidões emitidas 

pela Pró-Reitoria e Pesquisa e Pós-Graduação – PRPPG, atestando o cumprimento das 

obrigações constantes em resolução específica sobre afastamento e aprovação dos relatórios 

parciais de pós-graduação pelo Departamento, quando houver, ou pelo Conselho Diretor da 

Unidade. 

 

Parágrafo único. Durante o período de afastamento do docente, a nota 

obtida na avaliação de desempenho feita pela CAD, com peso de cem por cento (100%), será 

a única nota obtida pelo docente, desconsiderando-se a nota da avaliação discente para o 

cálculo da nota global. 

 

Art. 29. Ao docente em gozo de licenças e afastamentos previstos em lei 

durante o interstício é assegurada redução do número de pontos exigidos para progressão, 

calculada de forma proporcional ao tempo de licença oficializado. 

 

Art. 30. A CAD terá um prazo de trinta (30) dias, a partir do recebimento 

do processo, para emitir parecer conclusivo pela habilitação ou não do docente à progressão 

horizontal e encaminhar este processo ao Conselho Diretor da Unidade Acadêmica, com o 

relatório de avaliação do docente, contendo os procedimentos utilizados. 

 

§ 1ºO relatório de avaliação indicará as razões da aprovação ou 

reprovação. 

 

§ 2ºEm caso de reprovação, o relatório deverá indicar sugestões para a 

melhoria do desempenho acadêmico do docente. 

 

Art. 31. O Conselho Diretor da Unidade Acadêmica deverá apreciar e 

julgar o relatório da CAD, dentro do prazo de trinta (30) dias. 
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§ 1ºApós a decisão do Conselho Diretor, o interessado deverá registrar 

ciência do resultado, por escrito, no processo de sua avaliação. 

 

§ 2º O docente, cientificado de sua avaliação, terá um prazo de dez (10) 

dias para recorrer da decisão do Conselho Diretor da Unidade Acadêmica. 

 

Art. 32. O Conselho Diretor da Unidade Acadêmica, após os 

procedimentos previstos no artigo anterior, encaminhará o processo à CPPD para apreciação e 

emissão de parecer para decisão final do Reitor. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 33. Os casos omissos serão resolvidos pela CPPD. 

Art. 34. Os Anexos I e II são parte integrante desta resolução. 

 

§ 1ºAs pontuações indicadas no Anexo II deverão ser atribuídas 

exclusivamente para atividades sem remuneração específica. 

 

§ 2ºQuando houver duplicidade de atividades administrativas, o valor 

máximo de pontos atribuídos será de dez (10) para cada mês de efetivo exercício no cargo. 

Art. 35. Todas as notas e médias serão calculadas com duas casas 

decimais de precisão, podendo variar de zero (0) a dez (10), e as pontuações previstas nos 

Anexos desta resolução serão sempre inteiras. 

Art. 36. Esta resolução entra em vigor nesta data, revogadas as 

disposições em contrário e ressalvados os casos de direito adquirido. 

 

Goiânia, 14 de agosto de 2009 

Prof. Edward Madureira Brasil 

- Presidente -
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ANEXO I DA RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 21/2009 

 

Quadro Sumário da Avaliação 

Professor:  

Matrícula:  Processo  

Unidade/Dep.:  Regime:  

Período:  

 

 Avaliação parcial baseada no RADOC Av.Parcial 

Pontos 

Av.Parcial 

Pontos 

Av.Parcial 

Pontos 

I ATIVIDADES DE ENSINO (Ver AnexoII)    

I-1 Ensino de graduação    

I-2 Ensino de pós-graduação    

 Pontuação total     

 

II PRODUÇÃO INTELECTUAL (Ver AnexoII)  

II-1 Produção Científica     

II-2 Produção Artística e Cultural    

II-3 Produção Técnica ou Tecnológica     

II-4 Outro Tipo de Produção    

 Pontuação total do item    

 

III ATIVIDADES DE PESQUISA E 

EXTENSÃO (Ver AnexoII) 

 

III-1 Atividades de Pesquisa    

III-2 Atividades de Extensão    

 Pontuação total do item     

 

IV ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE 

REPRESENTAÇÃO (Ver Anexo II) 

 

IV-1 Direção e Função Gratificada     



294 
 

 

 

IV-2 Atividades Administrativas    

IV-3 Outras Atividades Administrativas    

IV-4 Atividades de Representação Fora da UFG    

 Pontuação total do item    

 

V OUTRAS ATIVIDADES (Ver AnexoII)    

V-1 Atividades Acadêmicas - Orientação    

V-2 Atividades Acadêmicas - Bancas e Cursos    

V-3 Atividades de Aprendizado e Aperfeiçoamento    

Pontuação total do item    

 

PONTUAÇÃO TOTAL ( I + II + III + IV + V )  

VI NOTAS DE AVALIAÇÃO    

VI-1 Nota da CAD (Art. 13 ou Art. 25) - 

N1 

   

VI-2 Nota da chefia (somente estágio 

probatório) - N2 

   

VI-3 Nota da avaliação discente - N3 ou 

Nd 

   

VI-4 Pontuação da produção intelectual 

(II-1, II-2, II-3 e V-1 do Anexo II) 

   

 

VII NOTA PARCIAL   

VII-1 Estágio Probatório (Art. 14) - NP    

VII-2 Progressão Horizontal (Art. 25) - 

Ncad 

   

 

VIII NOTA FINAL GLOBAL  

VIII-1 Estágio Probatório (Art. 15) - NF  

VIII-2 Progressão Horizontal (Art. 26) - 

NG 

 

VIII-3 Média da pontuação do Item I – 

Atividades de Ensino 

 

VIII-4 Média da pontuação do Item VI-4 – 

Produção Intelectual 

 

VIII-5 Pontuação do § 5º do Artigo 27 

(Progressão Horizontal) 

 

 

RESULTADO 

(  ) Aprovado  

(  ) Não aprovado 

 


