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APRESENTAÇÃO

O  Relatório  de  Autoavaliação  Institucional  da  Universidade  Federal  de  Goiás  (UFG), 
referente ao biênio 2013-2014, foi elaborado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), na 
UFG denominada Comissão de Avaliação Institucional (CAVI) e neste relatório tratada como 
CPA/CAVI. 
Inicialmente, este documento apresenta informações sobre a UFG e a CPA/CAVI. As ações 
da  Comissão,  neste  7º  ciclo  autoavaliativo,  referem-se  a  autoavaliação  dos  cursos  de 
graduação  e  pós-graduação,  pelos  estudantes,  na  modalidade  presencial  e  a  distância; 
autoavaliação das Unidades Acadêmicas das Regionais (Catalão, Cidade de Goiás, Goiânia e 
Jataí) e Núcleos de Gestão.  
Para que haja melhor entendimento de todo o processo de autoavaliação institucional na UFG, 
apresenta-se  um  breve  histórico,  a  metodologia  e  os  instrumentos  da  autoavaliação. 
Contempla ainda, as formas de participação da comunidade acadêmica.
Os resultados da autoavaliação, seja consoante às dez dimensões estabelecidas pelo SINAES 
para toda a Instituição, como à percepção dos estudantes acerca do ambiente acadêmico de 
todas  as  regionais  da  UFG,  são  explicitados.  Mostra,  também,  um  breve  balanço  da 
participação  na  avaliação  do  desempenho  didático  do  docente  pelo  discente,  realizada 
semestralmente em sistema informatizado desde 2009.
A avaliação  externa,  consolidada  nos  Conceitos  do  ENADE,   Conceitos  Preliminares  de 
Curso (CPC) e Conceitos de Curso (CC) referentes a graduação e os Conceitos CAPES, no 
caso  da  pós-graduação,  também  são  tratados  neste  relatório.  A  CPA/CAVI  destaca  a 
participação  em diversas  reuniões  com as  comissões  do  Instituto  de  Estudos  e  Pesquisas 
Anízio Teixeira  (INEP) durante avaliações  in loco para o reconhecimento e renovação de 
reconhecimento de cursos de graduação. 
Este relatório apresenta, ainda, a forma de acompanhamento do Plano de Desenvolvimento 
Institucional  (PDI).  Ações  advindas  no  período  2012-2013,  referentes  ao  programa  de 
Reestruturação  e  Expansão  das  Universidades  Federais  (REUNI),  são  elencadas  neste 
documento. Nesse período, destaca-se que o estatuto da UFG foi atualizado e a proposta do 
novo  Regimento  está  em  fase  de  análise,  devido  ao  grande  crescimento  da  instituição, 
resultado  da  implantação  do  REUNI.  No  final,  apresenta-se  algumas  considerações  e 
possibilidades de ações futuras. 
A apropriação dos elementos apresentados neste relatório, pelos atores institucionais, é capaz 
de produzir resultados que subsidiam os diversos níveis da gestão, propiciando diagnóstico da 
realidade  e  oportunizando  o  planejamento  ou  replanejamento  das  ações,  prestando 
informações à sociedade, quem verdadeiramente mantém esta Universidade. 

Profa. Rosangela Nunes Almeida de Castro
Presidente da Comissão Própria de Avaliação/Comissão de Autoavaliação Institucional
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1 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

A Universidade Federal de Goiás (Código 584), também denominada pela sigla UFG, pessoa 

jurídica de direito público na modalidade de autarquia, criada pela Lei Nº 3.834C, de l4 de 

dezembro de 1960, é uma instituição pública federal  de educação superior,  com sede em 

Goiânia, capital do estado de Goiás.

A UFG foi criada por meio da junção de cinco escolas superiores existentes em Goiânia: a 

Faculdade  de  Direito  de  Goiás,  fundada  em 1898  na  Cidade  de  Goiás  com o  nome  de 

Academia de Direito de Goyaz; a Faculdade de Farmácia e Odontologia de Goiás, autorizada 

a  funcionar  em 1947 e  reconhecida  em 1958;  a  Escola  de  Engenharia  do Brasil  Central, 

autorizada a funcionar em 1954 e reconhecida em 1958; a Faculdade de Medicina de Goiás, 

autorizada a funcionar em abril de 1960; e o Conservatório Goiano de Música fundado em 

1956, originalmente Instituto de Música da Escola Goiana de Belas Artes. No ato de criação 

da UFG, essas unidades acadêmicas passaram a denominar-se, respectivamente, Faculdade de 

Direito, Faculdade de Farmácia e Odontologia, Escola de Engenharia, Faculdade de Medicina 

e Conservatório de Música.

Verifica-se, após a sua criação, a implementação dos institutos básicos, antecipando uma das 

vertentes da reforma universitária de 1968, que teve como bases: (a) integração estrutural e 

funcional  da  universidade,  respeitando  o  princípio  da  não  duplicação  de  meios  para  fins 

idênticos  ou  equivalentes;  (b)  concentração  dos  estudos  fundamentais,  científicos  e 

humanísticos em Institutos;  (c)  implantação do sistema departamental;  (d) implantação do 

regime de créditos  com matrícula  por disciplinas;  (e) criação de órgãos responsáveis pela 

coordenação didático-pedagógica de cada curso, os Colegiados de cursos; (f) introdução dos 

ciclos  básicos  de  estudos;  (g)  supervisão  das  atividades  administrativas,  de  ensino  e  de 

pesquisa  pela  administração  superior,  por  meio  de  organismos  específicos:  Conselho 

Universitário, Conselho Coordenador de Ensino e Pesquisa e Conselho de Curadores.

Ao longo da década de 1960 e início dos anos 1970, preocupada em consolidar-se como 

instituição  de  educação  superior,  a  UFG  concentrou  seus  esforços  na  busca  de  maior 

eficiência. Essa fase se caracterizou por uma ênfase na organização e na racionalização do 

espaço físico, da estrutura administrativa e dos serviços, visando atingir os objetivos para os 

quais a universidade fora criada, em especial o ensino de graduação, que foi preponderante 

por diversas razões, sobretudo, pela ausência de condições objetivas para o desenvolvimento 

das atividades de pesquisa e extensão. A pesquisa só passou a merecer maior atenção quando 
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o  programa  de  capacitação  de  professores  foi  iniciado  ao  final  da  década  de  1960  e 

intensificado  em fins  de 1970.  A partir  daí,  reconhecendo a  importância  do princípio  da 

indissociabilidade  entre  ensino,  pesquisa  e  extensão  e  as  dificuldades  existentes  para  sua 

execução,  a  universidade  passou  a  buscar,  mediante  seus  planos,  implantar  uma  efetiva 

articulação entre os três níveis. Ao longo do tempo diversas mudanças ocorreram, a primeira 

mudança  fundamental  ocorreu  em  1984,  com  a  adoção  do  regime  seriado,  que  previa 

matrículas anuais em um bloco fixo de disciplinas.

Até  1996,  o  Estatuto  vigente  na  UFG  continha  os  elementos  presentes  na  reforma 

universitária  de  1968,  e,  de  acordo  com  a  comunidade  universitária,  a  estrutura  de 

funcionamento implantada apresentava diversos problemas. A elaboração do novo Estatuto 

em 1997 procurou solucioná-los e propiciar melhores condições estruturais. A nova estrutura 

favoreceu a  criação  de  um ambiente  propício  para  maior  articulação  entre  os  ensinos  de 

graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão.

A  extensão  universitária  compreende  o  processo  educativo,  cultural  e  científico  que, 

articulada  ao  ensino  e  a  pesquisa,  de  forma  indissociável,  viabiliza  as  relações  entre  a 

universidade  e  a  sociedade.  Em  suas  ações  de  extensão,  a  Instituição  apoia  iniciativas 

governamentais, não governamentais e particulares que tenham como princípio a busca de 

alternativas  para  a  melhoria  da  condição  de  vida  da  população  do  estado.  A  extensão 

universitária  visa  organizar,  apoiar  e  acompanhar  ações  destinadas  às  áreas  de  educação 

pública,  educação  especial,  cultura,  lazer  e  recreação,  saúde  e  meio  ambiente,  criando 

mecanismos institucionais que consolidem o processo de integração entre a universidade e os 

diversos setores da sociedade. Sistematizadas sob a forma de cursos, eventos, prestação de 

serviços, projetos e programas, as ações de extensão e suas produções acadêmicas devem ter 

seus resultados considerados durante o planejamento e a tomada de decisões nas áreas de 

ensino e pesquisa.

Ainda, como forma de aumentar a interação entre a UFG e a sociedade, foram instituídos os 

seguintes organismos: o Conselho de Integração Universidade Sociedade (CIUS), de caráter 

não deliberativo; a Pró-reitoria de Extensão e Cultura;  e as Comissões Coordenadoras das 

Atividades de Interação com a Sociedade (CCAIS).

O Conselho de Integração Universidade-Sociedade (CIUS) é composto por representantes da 

comunidade universitária, da classe empresarial, dos trabalhadores, do governo estadual, das 

prefeituras e das câmaras municipais onde a UFG possui unidades, da Assembleia Legislativa, 

do Poder Judiciário, de entidades não governamentais ligadas às áreas de ensino, pesquisa, 

extensão  e  cultura,  dos  servidores  aposentados  e  de  ex-alunos  da  universidade.  E,  as 
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Comissões Coordenadoras das Atividades de Interação com a Sociedade têm como objetivo 

fortalecer as relações entre a UFG e a sociedade.

No  período  de  2006  a  2012,  em  virtude  da  implantação,  pelo  governo  federal,  de  dois 

programas de expansão do ensino superior, foram introduzidas novas mudanças na estrutura 

da Universidade. O primeiro, iniciado em 2006, modificou a organização física e acadêmica 

dos Campus de Catalão e de Jataí. Já o segundo, iniciado em 2008 e denominado Programa de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais  (REUNI), se estendeu até 2012. O 

Quadro 1 a seguir traz dados que ilustra o expressivo crescimento da UFG.

Quadro 1 – Expansão da UFG 2005-2012

Quantidade 2005 2012 Δ%

Matrículas presenciais na graduação 12.912 21.240 66

Matrículas a distância na graduação 0 1162 -

Vagas nos processos seletivos 3.055 6.544 114

Quantidade de cursos de graduação 73 144 97

Quantidade de cursos de mestrado 28 56 100

Quantidade de cursos de doutorado 10 27 170

Professores 1.182 2.162 83

Técnicos-administrativos 2.203 2.336 6

Quantidade de docentes mestres 418 668 60

Quantidade de docentes doutores 623 1.473 136

Matrículas no mestrado 847 2.232 164

Matrículas no doutorado 172 867 404

Projetos de pesquisa registrados 965 1.639 70

Fonte: PRODIRH/UFG.
Nota: Δ% = variação percentual. 

 

Devido a nova realidade, a estrutura administrativa necessitava de readequação, e estabeleceu-

se no novo estatuto aprovado em 2013 como uma universidade multirregional composta de 

múltiplos  campi,  a  saber:  Regional  Goiânia  (Campus  Colemar  Natal  e  Silva,  Campus 

Samambaia e  Campus  Aparecida de Goiânia),  Regional Catalão (Campus  I e  Campus  II), 

Regional Jataí (Campus Riachuelo e  Campus Jatobá) e Regional Goiás (Campus Cidade de 
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Goiás) (UFG, 2013a). Além dessas regionais, a UFG estará presente também no município da 

Cidade Ocidental, no entorno de Brasília. Aguarda-se a efetivação da doação do terreno para a 

execução das  obras  do novo  campus,  que contará  com os  cursos  de  Pedagogia,  Química 

(Licenciatura) e Ciências Biológicas (Licenciatura) e mais dois cursos na área de saúde a 

serem definidos com o MEC.

No final de 2014, a Instituição manteve conceito 4 no Índice Geral de Curso (IGC). A UFG 

vem se consolidando,  cada  vez mais,  como uma instituição  de referência  no contexto  da 

educação  superior  brasileira  nas  atividades  de  ensino  de  graduação  e  pós-graduação,  de 

pesquisa e de extensão.
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2 A COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO

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

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

no. 14/20091. Na estrutura física da Universidade, a CPA/CAVI está localizada no Prédio da 

Reitoria,  em  particular,  na  Pró-Reitoria  de  Desenvolvimento  Institucional  e  Recursos 

Humanos (PRODIRH), da qual  recebe apoio técnico e financeiro,  gozando das condições 

organizacionais que este órgão mantém com as demais instâncias de gestão universitária. No 

organograma da UFG, a Comissão mantém uma relação de aconselhamento com a Reitoria 

(Figura 1).

1 Resolução  CONSUNI  14/2009.  Disponível  em:   <http://sistemas.ufg.br/consultas_publicas/resolucoes/ 
arquivos/Resolucao_CONSUNI_2009_0014.pdf>. Acesso em: 12/03/2014. 
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Figura 1 – Organograma Analítico: Administração e
 Órgãos Executivos Centrais

                   Fonte: PRODIRH, 2014.

A CPA/CAVI é composta  por  membros  com afinidade  ao  tema da avaliação  designados 

através  de  portaria  do  Reitor,  sem  mandato  pré-estabelecido.  Em  2013,  a  Comissão  era 

composta por membros representantes das seguintes categorias:  docente (12), discente (7), 

técnico-administrativos  (9)  e  sociedade  civil  organizada  (1),  designados  pela  Portaria  No 

10442, emitida em 23 de Março de 2012. Em 6 de janeiro de 2014, conforme Portaria No 

2 Disponível em:<http://cavi.prodirh.ufg.br. Acesso em: 20/03/2014.
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0351/20143, após 12 anos sob a mesma presidência, houve reconfiguração e recomposição da 

Comissão  para  dar  continuidade  aos  trabalhos.  Assim,  foram  designados  representantes 

conforme as categorias: docente (12), discente (7), técnico-administrativos (11) e sociedade 

civil organizada (2). 

Os  princípios  da  CPA/CAVI  abrangem:  integração  e  participação;  tendência 

processual/contínua;  caráter educativo/formativo;  solidariedade e cooperação;  legitimidade; 

cumplicidade/unidade  do  Grupo;  competência;  contemplação  da  diversidade;  ações 

dinamizadoras, evolutivas, plásticas, flexíveis e por fim, rigor ético, estético e político. 

As principais atribuições da Comissão referem-se a incentivar  e conduzir  os processos de 

autoavaliação  institucional  nas  Unidades  Acadêmicas,  Núcleos de  Gestão,  Regionais  e  no 

ambiente acadêmico de Graduação e Pós-Graduação (presencial e a distância); sistematizar e 

prestar informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

(INEP) durante o processo de avaliação e ao CONSUNI da UFG, por meio de relatórios, 

pareceres e eventuais recomendações e divulgar amplamente suas atividades à comunidade 

acadêmica.  Além  destas  atribuições  a  CPA/CAVI  também  atua  no  sentido  de  subsidiar 

diretores  de Unidades  Acadêmicas  na avaliação do desempenho didático  do docente pelo 

discente;  auxiliar  coordenadores  na autoavaliação dos  cursos  de graduação;  participar  nas 

reuniões  de avaliação externa;  produzir  conhecimento  referente  ao processo de avaliação; 

manter atualizado o sítio da CPA/CAVI,  disponível em http://cavi.prodirh.ufg.br; organizar e 

manter os documentos arquivísticos, bibliográficos e de consulta da Comissão. 

2.1 Ações da CPA/CAVI

A CPA/CAVI desenvolve ações no âmbito da UFG, buscando ser fiel ao processo histórico de 

avaliação interna, sempre incentivando e instrumentalizando os processos de autoavaliação 

institucional.  Ainda,  prestando  informações  perante  ao  INEP  durante  os  processos  de 

avaliação  e  ao  CONSUNI  da  UFG,  por  meio  de  relatórios,  pareceres  e  eventuais 

recomendações. 

3 Disponível em:<http://cavi.prodirh.ufg.br. Acesso em: 20/03/2014.
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2.1.1 Preparação para o 7º ciclo autoavaliativo 

De janeiro a março de 2013, as ações da CPA/CAVI se pautaram em revisar o “Relatório de 

Autoavaliação Institucional 2011-2012”, para fins de publicação  on line  no sítio da UFG e 

postagem no sistema e-MEC. O que marcou o final do 6º ciclo avaliativo.

Em março de 2013 foi proposta a agenda dos trabalhos da CPA/CAVI para 2013, detalhada 

no Quadro 2. Da mesma forma, no início de 2014 foi estabelecida a agenda de trabalhos para 

o ano.

  

Quadro 2 – Agenda de trabalho do sétimo ciclo (2013-2014)

Período Atividade • Ações específicas

Janeiro a 
Março/2013

Relatório de Autoavaliação Institucional 
2011-2012

• Produção e postagem; 
• Revisão; 

• Publicação on line. 

Abril a 
Setembro/2013

Autoavaliação  dos  estudantes  de 
graduação 2013

• Revisão do Instrumento; 

• Disponibilização do questionário on line na 
Pré-Matrícula (Regional  Goiânia e  Cidade 
de  Goiás/agosto,  Regional  Jataí  e 
Catalão/setembro).

Abril a 
Dezembro/2013

Organização dos Cadernos do PGE • Caderno 20: Câmpus Jataí - Autoavaliação 
Institucional 2011 –2012;

• Caderno  21:  Os  Estudantes  de  Graduação 
da  UFG:  Autoavaliação  do  Ambiente 
Acadêmico 2013;

• Caderno  22:  Regional  Catalão 
Autoavaliação Institucional 2011 –2012;

• Caderno  23:  Regional  Goiás  - 
Autoavaliação Institucional 2013-2014.

Julho/2013 Avaliação  do  Docente  pelo  Discente 
2013/1

• Disponibilização  do  questionário  on  line. 
Portal do aluno (Regional Catalão, Goiânia, 
Goiás e Jataí).

Setembro a 
Novembro/2013

Autoavaliação  das  Unidades 
Acadêmicas,  Campi  e  Núcleos  de 
Gestão

• Disponibilização do questionário on line no 
SPGE;

• Envio de memorando circular.

Setembro/2013 Autoavaliação  dos  Estudantes  de  Pós-
Graduação

• Disponibilização do questionário on line no 
Portal do Aluno.

Novembro a 
Dezembro/2013

Avaliação  do  Docente  pelo  Discente 
2013/2

• Disponibilização  do  questionário  on  line 
(Regional  Goiânia  e  Cidade  de 
Goiás/Novembro;  Regional  Jataí  e 
Catalão/Dezembro).
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Dezembro/2013 Encerramento das Atividades 2013 •  Agenda 2014.

Janeiro a 
Março/2014

Relatório  [Parcial]  de Autoavaliação 
Institucional 2013-2014

• Estruturalização; 
• Leitura/Análise das dimensões do SINAES;
• Postagem e-MEC em 30 de março.

Abril a 
Junho/2014 

Cadernos do PGE • Elaboração  dos  cadernos  anteriormente 
planejados.

Maio a
Junho/2014

Avaliação  do  Docente  pelo Discente 
2014/1

• Disponibilização do questionário  on line - 
Portal do aluno.

Agosto a 
Setembro/2014

Relatório  de  Autoavaliação 
Institucional da UFG 2013-2014

• Leitura/Análise  das  dimensões 
do SINAES;
• Análise/Leitura  dos  Resultados 
da  Percepção  dos  Estudantes  de 
Graduação, EaD e pós-graduação.

Novembro/2014 Avaliação  do  Docente  pelo Discente 
2014/2

• Disponibilização  do  questionário  on  line-
Portal do aluno.

Dezembro/2014 Encerramento das Atividades • Agenda 2015

2013/2014 Atividade Contínua

• Reuniões mensais da comissão;

• Reuniões  com  Comissões  de 
Avaliação in loco INEP/MEC;
• Organização  e  Manutenção  do 
arquivo físico;
• Atualização  da  página  da 
CPA/CAVI.

 Fonte: CPA/CAVI.

Com base nas discussões e agendas foram estabelecidas as metas para 2013 e 2014:

 Estabelecer  sistemática  de  acompanhamento  e  apoio  aos  diretores  de  Unidades 

Acadêmicas e Núcleos de Gestão no processo de autoavaliação correspondente ao 7º 

ciclo (2013-2014);

 Assessorar as Unidades Acadêmicas  e Núcleos de Gestão nas diferentes  etapas do 

processo de autoavaliação;

 Subsidiar Diretores das Unidades Acadêmicas e na avaliação do desempenho didático 

do docente pelo discente no contexto da Resolução CONSUNI 32/2013 (UFG, 2013), 

em vigor desde 27 de setembro de 2013, referente à carreira do magistério superior, 

estágio probatório e progressão funcional;

 Subsidiar  Diretores  das  Unidades  Acadêmicas  e  coordenadores  de  cursos  de 

graduação no debate e reflexões dos procedimentos didático-pedagógicos por ocasião 

do planejamento;

 Participar  das reuniões  com as comissões externas  do INEP/MEC no momento de 

visitas in loco para ato de reconhecimento, renovação de reconhecimento e acreditação 
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dos cursos de graduação (presencial e a distância) da Universidade tendo em vista o 

sistema ARCU-Sul e ainda, recredenciamento institucional;

 Produzir  conhecimento  a  partir  dos  documentos  gerados  nos  processos  de 

autoavaliação e planejamento.

As  ações  da CPA/CAVI visam o  cumprimento  de  sua  missão  de “instituir  na UFG uma 

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

desenvolvimento do desempenho institucional”.

2.1.2 Autoavaliação do Ambiente Acadêmico pelos Estudantes Graduação

 

Ações 2013

• Revisão do Instrumento de avaliação, "Questionário a ser respondido pelos estudantes de 

Graduação". Maio. 

• Disponibilização do "Questionário on line a ser respondido pelo estudante de graduação a 

distância (EaD)". Julho.

• Solicitação  ao  CERCOMP da  tabulação  dos  resultados  da  autoavaliação  do ambiente 

acadêmico (por questão e por curso). Setembro.

• Disponibilização do questionário on line a ser respondido pelo estudante de graduação na 

pré-matrícula (Regional Goiânia e Cidade de Goiás em agosto, Regional Jataí e Catalão 

em setembro).

• Disponibilização  dos  Resultados  da  Autoavaliação  dos  Estudantes  de  Graduação  no 

SPGE. Outubro.

• Comunicação  dos  resultados  tabulados  por  curso  para  Diretores  e  Coordenadores  de 

Unidades  Acadêmicas  de  Graduação/Regionais e  solicitação  de  análise/leitura  dos 

resultados. Memorando 16/2013.  Novembro.

 

Ações 2014

• Comunicação de prorrogação do prazo de análise  dos  resultados  da Autoavaliação do 

Ambiente Acadêmico pelos Estudantes de Graduação 2013 para Diretores de Unidades 

Acadêmicas  de  Graduação  e  Coordenadores  de  Cursos  de  Graduação  da  UFG. 

Memorando 01/2014. Janeiro 2014.

• Disponibilização  on  line  das  leituras  realizadas  pelas  coordenações  dos  cursos  de 

graduação  sobre  os  resultados  da  Autoavaliação  do  Ambiente  Acadêmico  pelos 
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Estudantes  de Graduação 2013. Regionais:  Goiânia,  Jataí,  Catalão e Cidade de Goiás. 

Maio. 

• Comunicação  à  Diretores  de  Unidades  Acadêmicas  e  Coordenadores  de  Cursos  de 

Graduação sobre análise dos resultados da Autoavaliação do Ambiente Acadêmico pelos 

Estudantes de Graduação 2013, via  e-mail. 

2.1.3 Autoavaliação dos Cursos de Pós-Graduação pelos Estudantes

 

Ações 2013

• Comunicação à PRPG acerca Autoavaliação do ambiente acadêmico: estudantes de pós-

graduação lato e stricto sensu 2013. Memorando 200/2013 - PRODIRH. Outubro.

• Disponibilização no Portal do Aluno do Questionário a ser respondido pelos Estudantes de 

Pós-Graduação. 7/Outubro -  7/Novembro.

 

Ações 2014

• Comunicação à Diretores de Unidades Acadêmicas e Coordenadores de Cursos de Pós-

graduação  sobre  análise  dos  resultados  da  Autoavaliação  do  ambiente  acadêmico: 

estudantes  de  pós-graduação  lato  e stricto  sensu 2013.  Memorando  003/2014  - 

PRODIRH. Março de 2014. 

2.1.4 Autoavaliação das Unidades Acadêmicas, Campi e Núcleos de Gestão

 

Ações 2013

• Disponibilização  do  "Questionário  de  autoavaliação  à  ser  respondido  pelas  Unidades 

Acadêmicas/Campi/Núcleos de Gestão" 2013-2014 no SPGE. Agosto a Novembro 2013.

• Comunicação  aos  Diretores  da  autoavaliação  das  Unidades  Acadêmicas,  Regional  do 

Interior e Núcleos de Gestão. Memorando Circular nº12 /2013 - PRODIRH. Agosto 2013.

• Visita  técnica  na Escola  de Medicina  Veterinária  e  Zootecnia  -  Sensibilização para o 

processo de autoavaliação. 27 de setembro 2013.

• Comunicação aos Diretores da prorrogação da Autoavaliação das Unidades Acadêmicas, 

Regional  do  Interior  e  Núcleos  de  Gestão.  Memorando  Circular  nº17/2013  - 

PRODIRH.Novembro 2013.

• Grupo de Enfoque com os técnico-administrativos do Departamento Pessoal (Goiânia). 2 

de dezembro de 2013. 
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• Grupo de Enfoque com os técnico-administrativos do Regional Jataí. 11 de dezembro de 

2013.

• Comunicação  aos  Diretores  da  Autoavaliação  das  Unidades  Acadêmicas,  Regional  do 

Interior e Núcleos de Gestão - Nova prorrogação da Autoavaliação. Memorando Circular 

nº19/2013. 18 de dezembro de 2013.

 

Ações 2014

• Grupo de Enfoque com os docentes da Regional Jataí. 24 de janeiro de 2014.

• Transcrição das entrevistas do grupo de enfoque. Janeiro a dezembro de 2014.

2.1.5 Cadernos do Programa de Gestão Estratégica

A série Cadernos do PGE tem como objetivo contribuir para uma melhor compreensão da 

vida institucional da 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 19, 20 e 21, publicados durante o ciclo.

O caderno 19 do PGE intitulado “Os Estudantes de Graduação da UFG: autoavaliação do 

ambiente acadêmico – 2011”, contribui para a melhor compreensão da vida institucional e 

subsidia análises e diagnósticos acerca deste ambiente. Em 2011, a PRODIRH disponibilizou 

para os estudantes, no momento da matrícula, via portal do aluno, do segundo semestre letivo, 

o questionário de autoavaliação do ambiente acadêmico no qual realizam sua formação.

O caderno 20 do PGE “Autoavaliação da Unidade Acadêmica do Câmpus Jataí” contempla as 

10 dimensões do roteiro elaborado pelo CONAES/MEC e também a “Análise/Leitura dos 

resultados da Autoavaliação do Ambiente Acadêmico pelos Estudantes de Graduação 2011 do 

Câmpus Jataí da Universidade Federal de Goiás”, abrangendo a percepção dos estudantes de 

graduação  em  relação  às  categorias  ensino,  plano  de  ensino,  trabalho  docente,  ensino, 

pesquisa e extensão, atividades extracurriculares, infraestrutura e recursos materiais. Ainda, 

um diálogo com os coordenadores de cursos. A proposta do plano gestor da Regional Jataí 

também foi apresentada neste caderno. Trata-se do primeiro caderno do Câmpus Jataí a ser 

elaborado no Programa de Gestão Estratégica (PGE).

O Caderno 21 do PGE “Os estudantes de Graduação: Autoavaliação do ambiente acadêmico – 

2013”  contribui  para  a  melhor  compreensão  da  vida  institucional  e  subsidia  análises  e 
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diagnósticos acerca deste ambiente. Em 2013, a PRODIRH disponibilizou para os estudantes, 

no momento da matrícula on line do segundo semestre letivo, o questionário de autoavaliação 

do ambiente acadêmico no qual realizam sua formação. Trata-se da quarta consulta feita nesta 

linha. Ressalta-se um aumento da participação dos estudantes que em 2011 foi de 58,91% e 

em 2013 atingiu 68,60% do total dos estudantes de graduação.

 

Ações 2013

• Distribuição dos Cadernos 16 (UFG, 2011c), 17 (UFG, 2011d) e 18 (UFG, 2011e) as 

Regionais de Catalão, Jataí e Goiás. Memorando Circular 01/2013. Janeiro 2013.

• Distribuição do Caderno 15 (UFG, 2011b) para a Escola de Engenharia Elétrica e de 

Computação - EEEC. Memorando 006/2013. Janeiro 2013.

• Distribuição do Caderno 17 para a Faculdade de História - FH. Memorando 007/2013. 

Janeiro 2013.

• Distribuição do Caderno 18 para a Faculdade de Farmácia - FF. Memorando 008/2013. 

Janeiro 2013.

• Publicação on line do Caderno 19 (UFG, 2013a) intitulado “Os estudantes de graduação 

da UFG: Autoavaliação do Ambiente Acadêmico – 2011”. Fevereiro 2013.

• Envio dos Cadernos do PGE 12 a 18, para os coordenadores de CPAs das Universidades 

Públicas Brasileiras. Ofício circular n. 01/2013/PRODIRH-UFG. Maio.

• Publicação  on  line do  Caderno  20  (UFG,  2013b)  –  Regional  Jataí:  Autoavaliação 

Institucional 2011-2012. Setembro 2013.

 

Ações 2014

• Publicação on line do Caderno 21(UFG, 2014) do PGE - Os estudantes de Graduação da 

UFG: Autoavaliação do Ambiente Acadêmico 2013. Maio 2014.

• Apresentação  dos  Cadernos  19,  20  e  21  no  CONSUNI  e  distribuição  às  direções  e 

coordenações de cursos.

2.1.6 Avaliação do Desempenho Didático do Docente pelo Discente

 

2013-1

• Reunião  com a  Assessoria  de  Comunicação  (ASCOM) para  produção  de  material  de 

divulgação: flyer, cartaz, banner, e-mail marketing (estudantes e professores, ANEXO A). 

Junho. 

http://cavi.prodirh.ufg.br/uploads/65/original_e-mail_professor_2013-1.png
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• Comunicação  aos  diretores  de  unidades  acadêmicas,  coordenadores  de  cursos  de 

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

2013-1. Memorando Circular nº 007/2013/PRODIRH. E-mail. Junho.

• Disponibilização do questionário  on line  no Portal do aluno (1º a 31 de julho de 2013 - 

Regional Goiânia e Regional  Cidade de Goiás;  1º a 29 de agosto de 2013 - Regional 

Catalão e Regional Jataí).

• Disponibilização no Sistema de Cadastro de Atividades Docentes - SICAD dos resultados 

da avaliação docente pelo discente. 24 de Setembro.

2013-2

• Reunião com a ASCOM para produção de material de divulgação on line: banner, e-mail 

marketing (estudantes e professores, ANEXO B). Outubro.

• Disponibilização do questionário de avaliação do desempenho didático do docente pelo 

discente, on line no Portal do aluno, de 07 de novembro de 2013 a 24 de janeiro de 2014.

• Comunicação  aos  diretores  de  unidades  acadêmicas,  coordenadores  de  cursos  de 

graduação e coordenadores de programas de pós-graduação da avaliação do desempenho 

didático  do  docente  pelo  discente  on  line  2013-2.  Memorando  Circular  nº 

15/2013/PRODIRH. E-mail. Novembro.

 

2014-1

• Reunião  com  a  ASCOM  para  produção  de  material  de  divulgação:  banner,  e-mail 

marketing (estudantes e professores-participação). Abril.

• Disponibilização do questionário  de avaliação do desempenho didático do docente pelo 

discente on line no Portal do aluno (12 de maio de 2014 a 12 de junho de 2014). Maio.

• Comunicação  aos  diretores  de  unidades  acadêmicas,  coordenadores  de  cursos  de 

graduação e coordenadores de programas de pós-graduação da avaliação do desempenho 

didático  do  docente  pelo  discente on  line  2014-1.  Memorando  Circular  nº 

04/2014/PRODIRH. E-mail. Maio.

 

2014-2

• Reunião  com  a  ASCOM  para  produção  de  material  de  divulgação:  banner,  e-mail 

marketing (estudantes e professores-participação). Setembro e Outubro.
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• Disponibilização do questionário da  avaliação do desempenho didático do docente pelo 

discente on line  no Portal do aluno (13 de outubro de 2014 a 17 de novembro de 2014, 

ANEXO C). Outubro.

• Comunicação  aos  diretores  de  unidades  acadêmicas,  coordenadores  de  cursos  de 

graduação e coordenadores de programas de pós-graduação da avaliação do desempenho 

didático  do  docente  pelo  discente on  line  2014-2.  Memorando  Circular  nº 

206/2014/PRODIRH. E-mail.Outubro.

2.1.7 Reuniões das avaliações in loco

 

Ações 2013

1. Reunião com a Comissão in loco do Curso de Direito do Regional Jataí. 6 de Maio.

2. Reunião com a Comissão in loco de Avaliação ARCU-Sul para Acreditação do Curso de 

Enfermagem - Regional Goiânia. 7 de Maio.

3. Reunião com a Comissão  in loco de Reconhecimento do Curso de Física EaD. 26 de 

agosto.

4. Reunião com a Comissão in loco de Reconhecimento do Curso de Educação Física EaD. 

29 de agosto.

5. Reunião com a Comissão in loco de Avaliação ARCU-Sul para Acreditação do Curso de 

Medicina Veterinária (Goiânia). 16 de setembro. 

6. Reunião  com  a  Comissão  in  loco  de  Reconhecimento  do  Curso  de  Ciências  da 

Computação - Regional Jataí. 23 de setembro.

7. Reunião com a Comissão  in loco  de Reconhecimento do Curso de Engenharia Civil  - 

Regional Catalão. 30 de setembro.

8. Reunião com a Comissão in loco de Reconhecimento do Curso de Fisioterapia - Regional 

Jataí. 10 de outubro.

9. Reunião com a Comissão in loco de Reconhecimento do Curso de Enfermagem - Regional 

Catalão. 11 de outubro.

10. Reunião com a Comissão  in loco  de Reconhecimento  do Curso de Ciências  Sociais  - 

Licenciatura - Regional Catalão. 24 de outubro.

11. Reunião com a Comissão in Loco de Reconhecimento do Curso de Educação Física EaD - 

Regional Cidade de Goiás. 31 de Outubro.

12. Reunião com a Comissão  in loco  de Reconhecimento do Curso de História - Regional 

Jataí. 04 de Novembro.
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13. Reunião  com a  Comissão  in  loco  de  Reconhecimento  do  Curso  de  Ciências  Sociais 

(Bacharelado) - Regional Catalão. 04 de Novembro.

14. Reunião com a Comissão in loco de Reconhecimento do Curso de Museologia (Goiânia). 

18 de novembro. 

15. Reunião com a Comissão in loco de Reconhecimento do Curso de Engenharia mecânica 

(Goiânia). 19 de novembro.

16. Reunião com a Comissão in loco de Avaliação ARCU-Sul para Acreditação do Curso de 

Engenharia Civil (Goiânia). 19 de novembro.

17. Reunião com a Comissão in loco de Reconhecimento do Curso de Zootecnia (Goiânia). 22 

de novembro.

18. Reunião com a Comissão in loco de Reconhecimento do Curso de Biomedicina (Regional 

Jataí). 25 de novembro.

19. Reunião com a Comissão  in  loco  de Reconhecimento  do Curso de Educação Física  - 

Bacharelado (Goiânia). 28 de novembro.

 

Ações 2014

1. Reunião com a Comissão in loco de Reconhecimento do Curso de Sistemas de Informação 

(Regional Goiânia). 10 de março.

2. Reunião  com  a  Comissão  in  loco  de  Reconhecimento  do  Curso  de  Arquitetura  e 

urbanismo (Regional Goiânia). 10 de março.

3. Reunião com a Comissão  in  loco  de Reconhecimento  do Curso de Educação Física  - 

Licenciatura (Goiânia). 14 de março.

4. Reunião com a Comissão in loco de Reconhecimento do Curso de Engenharia Química - 

Bacharelado (Goiânia). 14 de março.

5. Reunião  com  a  Comissão  in  loco  de  Reconhecimento  do  Curso  de  Estatística  - 

Bacharelado (Goiânia). 3 de abril.

6. Reunião com a Comissão in loco de Renovação de Reconhecimento do Curso de Ciências 

Biológicas - Licenciatura (Jataí). 11 de abril.

7. Reunião com a Comissão in loco de Renovação de Reconhecimento do Curso de Ciências 

Biológicas - Bacharelado (Jataí). 11 de abril.

8. Reunião com a Comissão  in loco  de Reconhecimento do Curso de Artes Visuais EaD - 

PROLICEN (Goiânia). 06 de maio.
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9. Reunião  com  a  Comissão  in  loco  de  Reconhecimento  do  Curso  de  Psicologia  - 

Bacharelado (Catalão). 12 de maio.

10. Reunião  com  a  Comissão  in  loco  de  Reconhecimento  do  Curso  de  Engenharia  da 

Produção - Bacharelado (Catalão). 12 de maio.

11. Reunião  com  a  Comissão  in  loco  de  Reconhecimento  do  Curso  de  Psicologia  - 

Licenciatura (Catalão). 29 de maio.

12. Reunião com a Comissão in loco de Reconhecimento do Curso de Educação Intercultural 

- Ciência da Cultura. 04 de agosto.

13. Reunião com a Comissão in loco do Curso de Administração - (Cidade de Goiás). 11 de 

agosto.

14. Reunião com a Comissão in loco de Reconhecimento do Curso de Engenharia de Minas 

(Catalão). 11 de agosto.

15. Reunião com a Comissão in loco  de Reconhecimento do Curso de Ciências Biológicas 

(EaD). 14 de agosto.

16. Reunião com a Comissão in loco de Reconhecimento do Curso de Educação Intercultural 

- Ciências da Natureza (Goiânia). 21 de agosto.

17. Reunião com a Comissão in loco de Reconhecimento do Curso de Enfermagem (Jataí). 21 

de agosto de 2014. 

18. Reunião com a Comissão  in loco  de Reconhecimento do Curso de Engenharia Florestal 

(Goiânia). 01 de setembro.

19. Reunião com a Comissão in loco de Reconhecimento do Curso de Psicologia (Jataí). 01 de 

setembro.

20. Reunião  com  a  Comissão  in  loco  de  Reconhecimento  do  Curso  de  Letras  -  Libras 

(Licenciatura). (Goiânia). 04 de setembro.

21. Reunião com a Comissão in loco de Reconhecimento do Curso de Gestão de Informação. 

(Goiânia). 04 de setembro.

22. Reunião com a Comissão in loco de Renovação de Reconhecimento do Curso de Direito. 

(Goiânia). 04 de setembro.

23. Reunião com a Comissão in loco de Reconhecimento do Curso de Educação Intercultural 

- Ciências da Linguagem (Goiânia). 04 de setembro.

24. Reunião  com  a  Comissão  in  loco  de  Reconhecimento  do  Curso  de  Biotecnologia 

(Goiânia). 26 de setembro.
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25. Reunião com a Comissão  in loco  de Reconhecimento do Curso de Ciências Ambientais 

(Goiânia). 02 de outubro.

26. Reunião com a Comissão in loco de Reconhecimento do Curso de Engenharia Ambiental 

e Sanitária (Goiânia). 09 de outubro. 

27. Reunião com a Comissão in Loco de Reconhecimento do Curso de Ciências Biológicas - 

Bacharelado (Catalão). 17 de novembro. 

28. Reunião com a Comissão  in loco  de Reconhecimento do Curso de Letras Português e 

Inglês (Catalão). 24 de novembro.

29. Reunião com a Comissão in loco de Reconhecimento do Curso de Matemática Industrial 

(Catalão). 02 de dezembro.

30. Reunião com a Comissão in loco de Avaliação ARCU-Sul para Acreditação do Mercosul 

do Curso de Odontologia (Goiânia). 02 de dezembro.

31. Reunião com a Comissão in loco de Reconhecimento do Curso de Engenharia de Software 

(Goiânia), 15 de dezembro. 

2.1.8 Participação em eventos

Os membros da CPA/CAVI participaram de eventos institucionais, nacionais e internacionais 

que abordaram temáticas relacionadas à avaliação institucional. Abaixo a relação de eventos 

em que alguns membros da Comissão estiveram presentes.

Em 2013

• Participação no Ciclo de debates sobre a formação de professores na UFG. 15 de abril de 

2013. Auditório da Biblioteca Central, Goiânia.

• Participação no IV Fórum da Educação Superior do Estado de Goiás. Gestão da Relação 

das IES com o Ministério da Educação. 17, 18 e 19 de abril de 2013. Goiânia/GO.

• Participação e palestra no "V Seminário de Avaliação dos Cursos e suas repercussões no 

ensino de graduação" (ANEXO D). 25 de junho de 2013. Auditório da Biblioteca Central, 

Goiânia. 

• Participação  e  apresentação  de  pôster  no  "Seminários  Regionais  sobre  Autoavaliação 

Institucional e Comissões Próprias de Avaliação (CPA) - 2013". 17 e 18 de setembro de 

2013. Conselho Nacional de Educação em Brasília. Pôster.
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• Participação  e  apresentação  oral  no  "XIII  Colóquio  Internacional  sobre  Gestão 

Universitária nas Américas". 27 a 29 de novembro de 2013. Florianópolis. Apresentação 

oral.

Em 2014

• Seminário Diálogo Público - Sistemas de Avaliação e Aperfeiçoamento da Governança 

Pública. Brasília - DF. 10 de junho de 2014.

• Participação e palestra no "VI Seminário de Avaliação dos Cursos e suas repercussões no 

ensino de graduação" (ANEXO E). PROGRAD. 16 de junho de 2014.

• Participação  com  apresentação  em  mesa  redonda  durante  a  Jornada  Pedagógica 

promovida pela Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos (PROACAD) da Universidade 

Federal de Pernambuco. 24 e 25 de novembro de 2014. Convite.

• Participação  com  apresentação  oral  no  "XIV  Colóquio  Internacional  sobre  Gestão 

Universitária  nas  Américas".  3  a  5  de  dezembro  de  2013.  Florianópolis -  SC. 

Apresentação oral.

2.1.9 Outras ações

• Participação  em  reunião  com  Equipe  da  PROGRAD  e  PRODIRH  acerca  do 

acompanhamento dos egressos. Maio de 2014. 

• Participação em reunião com Equipe da PROGRAD, em Jataí. Maio de 2014.

• Participação em reunião com Equipe da PROGRAD acerca da Avaliação da Desempenho 

Didático do Docente pelo discente. Julho de 2014.

• Participação em reunião com Dirigentes e Coordenadores de cursos da Regional Goiás. 

Setembro de 2014.
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3 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA UFG

3.1 Histórico

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

Brasileiras (PAIUB), foi oficializado o processo de Avaliação Institucional na UFG. Canais 

foram abertos dentro da instituição para que a comunidade universitária pudesse participar na 

construção do seu projeto. No primeiro biênio avaliativo (1994-1996), o eixo básico foi o 

ensino  de  graduação.  Cabe  esclarecer,  que  este  período  foi  marcado  por  uma  avaliação 

descritivo-analítica  e,  a  partir  de  1998,  caminhou-se  para  uma  avaliação  reflexivo-

participativa.  Esta mudança metodológica marcou o início de um novo ciclo avaliativo na 

UFG, dentro do Projeto "Avaliação Institucional: uma mudança em curso"4 conduzido pela 

Comissão de Avaliação Institucional da UFG - CAVI.

No período de 1998-2001 aconteceu o 1o ciclo autoavaliativo reflexivo-participativo. Este 

ciclo é marcado pelo caráter formativo, não punitivo. 

Em 2002, foi concebido o Programa de Gestão Estratégica (PGE) que contemplou, marcos 

teóricos como: integração dos processos autoavaliativos; participação coletiva; perspectiva da 

globalidade; processo formativo e ético; integração de múltiplos instrumentos avaliativos e 

combinação  de  diversas  metodologias;  respeito  à  identidade  e  história  de  cada  local  de 

trabalho da UFG. Muitos desses marcos teóricos foram reiterados, em 2003, pela Comissão 

Especial  de  Avaliação  (CEA)  e  contemplados  nos  princípios  do  Sistema  Nacional  de 

Avaliação da Educação superior - SINAES. O PGE representa uma das mudanças objetivas 

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

(UFG, 2000), cujo pressuposto foi o planejamento coletivo. A organização e a sistematização 

dos  processos  de  planejamento  e  avaliação  mediante  o  PGE possibilitaram  compreender 

melhor a vida institucional da UFG. 

No período de 2002-2005, ocorreu o 2o e 3o ciclo autoavaliativo. No decorrer do 3o ciclo, em 

2004, o Ministério da Educação (MEC) implantou o SINAES que centrava na autoavaliação 

institucional  e  sugeria  metodologias  interativas,  bem como determinava a criação de uma 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) em cada Instituição de Ensino Superior (IES). Em 

fevereiro  de  2005,  a  Resolução  CONSUNI  No. 01/20055 criou  a  Comissão  Própria  de 

4 Avaliação Institucional: uma mudança em curso. Disponível em: <http: CPA/CAVI.prodirh.ufg.br> Acesso 
em: 21/03/2014. 
5 Resolução  Resolução  CONSUNI  01/2005.  Disponível  em:  <http://sistemas.ufg.br/consultas_publicas/ 
resolucoes/arquivos/Resolucao_CONSUNI_2005_0001.pdf>. Acesso em: 25/03/2014. 
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Avaliação da UFG. A recém-criada CPA assumiu então, na sua proposta de Autoavaliação 

Institucional, o projeto já em desenvolvimento pela CAVI intitulado “Avaliação Institucional: 

uma mudança em curso”. As coincidências teórico-metodológicas existentes entre ambos é 

que sustentaram a decisão de que o projeto desenvolvido pela CAVI fosse utilizado para gerar 

a  proposta  da Autoavaliação Institucional  da UFG. Naquele momento,  as duas  comissões 

trabalhavam de forma colaborativa e complementar.

Em 2006, a Resolução CONSUNI 10/20066 institucionalizou o PGE. Nessa oportunidade, em 

consideração a história de avaliação da UFG - anterior ao SINAES - houve fusão da CPA com 

a CAVI (CPA/CAVI), o que marcou o início do 4o ciclo autoavaliativo. Esse ciclo teve como 

pressuposto a avaliação como um instrumento de gestão, em conformidade com o projeto de 

autoavaliação  institucional  regulamentado,  introduziu  e  aplicou  questionários  (como 

alternativa  de  instrumentos  avaliativos)  que  foram  respondidos  pelas  diversas  Unidades 

Acadêmicas  e  Núcleos  de  Gestão.  As  respostas  das  questões  relacionadas  com  as  dez 

dimensões  elaboradas  pela  Comissão  Nacional  de  Avaliação  da  Educação  Superior 

(CONAES), depois de discutidas e analisadas pela CPA/CAVI, compuseram o “Relatório de 

Autoavaliação  Institucional  da  UFG  2006-2008”  (UFG,  2008a),  posteriormente 

disponibilizado  à  comunidade  acadêmica  em  publicação  impressa  e  eletrônica 

(http://cavi.prodirh.ufg.br). 

Em  2009-2010,  transcorreu  o  5o ciclo  autoavaliativo,  cujo  produto  "Relatório  de 

Autoavaliação  Institucional  da  UFG 2009-2010”  (UFG,  2011a)  demonstrou  o  avanço  na 

condução  do  processo  acrescentando  a  percepção  das  Unidades  Acadêmicas/Núcleos  de 

Gestão.  Nesse  ciclo,  a  CPA/CAVI  introduziu  um  novo  instrumento  de  avaliação,  o 

“Questionário de Avaliação do Desempenho Didático do Docente pelo Discente”. A partir de 

então,  com  exceção  dos  Grupos  Focais,  utilizados  de  forma  complementar  no  processo 

avaliativo,  todos  os  instrumentos  de  avaliação  passaram  a  ser  aplicados  via  sistemas 

informatizados. 

No  início  do  biênio  2011-2012,  6o ciclo  autoavaliativo,  a  UFG  aprovou  seu  Plano  de 

Desenvolvimento  Institucional  (PDI7)  com  vigência  para  o  período  2011-2015.  Tal 

documento  passou  a  integrar  as  rotinas  de  autoavaliação,  para  além  dos  trabalhos  já 

desenvolvidos pela CPA/CAVI. Cabe o registro de que a Insituição também elaborou seu 

primeiro Plano Diretor de Tecnologia da Informação8 (PDTI 2011-2012). 

6 Resolução  CONSUNI  10/2006.  Disponível  em:  <http://sistemas.ufg.br/consultas_publicas/resolucoes/ 
arquivos/Resolucao_CONSUNI_2006_0010.pdf>. Acesso em: 12/03/2014. 
7 Disponível em: https://prodirh.ufg.br/up/64/o/PDI_Atualizado_dez2013B.pdf.
8 Versão mais recente disponível em: https://www.prodirh.ufg.br/up/64/o/PDTI_Final.pdf.
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Em  2013-2014,  7o ciclo  autoavaliativo,  foram  incorporados  ao  contexto  da  avaliação 

institucional  a  autoavaliação  dos  cursos  de  graduação  pelos  estudantes  na  modalidade 

educação  a  distância;  autoavaliação  dos  cursos  de  pós-graduação  pelos  estudantes  de. 

Realizou-se também uma atualização do PDI para incluir elementos novos, como o Plano de 

Logística Sustentável9 (PLS 2014-2015). 

3.2 Metodologia de autoavaliação

A autoavaliação  institucional,  de  acordo  com o  Projeto  de  Autoavaliação  elaborado  pela 

CPA/CAVI, tem como finalidade instituir na UFG uma cultura de avaliação subsidiando de 

modo pleno a gestão acadêmica, rumo à potencialização e desenvolvimento do desempenho 

institucional.

As orientações e os instrumentos propostos na avaliação institucional apoiam-se na Lei do 

SINAES e no que estabelece os artigos 140 a 146 do Regimento Geral da UFG, ao tratar da  

gestão universitária.

A  execução  do  processo  autoavaliativo  é  realizado  por  estudantes,  professores,  técnicos-

administrativos  e  comunidade  externa.  O  processo  completo  pode  ser  acessado  em: 

https://cavi.prodirh.ufg.br/up/65/o/O_processo_atual_UFG.pdf.

Nas Unidades Acadêmicas,  a execução do processo fica a cargo do Comitê Coordenador, 

composto  por:  Diretores,  Coordenadores  dos  Cursos  de  Graduação,  Coordenadores  de 

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

Coordenadores  Administrativos.  Analogamente,  nos  Órgãos Administrativos  e Núcleos  de 

Gestão,  cabe  ao  Comitê  Coordenador  a  responsabilidade  da  execução  do  processo 

autoavaliativo; nesse caso composto pelos gestores locais. As informações são geradas a partir 

da aplicação bienal  de um questionário,  em sistema informatizado,  que contempla  as  dez 

dimensões do SINAES. 

Tanto para as Unidades Acadêmicas quanto aos Órgãos Administrativos e Núcleos de Gestão, 

é opcional a utilização dos Grupos Focais como instrumento complementar para aferição dos 

ambientes avaliados.   Para cada categoria que integra a comunidade acadêmica existe um 

roteiro semiestruturado especifico para a realização de avaliação por meio de grupos focais. 

As respostas ao questionário e os relatórios dos grupos focais são divulgados, debatidos, e 

aprovados pelo  Conselho Diretor  da  Unidade Acadêmica  ou Conselho Interno de Órgãos 

Administrativos e Núcleos de Gestão.

9 Disponível em: https://sustentabilidade.prodirh.ufg.br/up/676/o/original_Site_PLS-UFG_2014-2015.pdf.
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As Unidades Acadêmicas, os Órgãos Administrativos e Núcleos de Gestão poderão solicitar a 

presença de membros da CPA/CAVI para assessorar o processo de autoavaliação.

Questionários próprios, contendo questões relacionadas aos aspectos didático-pedagógicos, de 

gestão das Unidades Acadêmicas e aspectos da universidade são respondidos pelos estudantes 

do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação - CEPAE, estudantes de graduação 

(modalidade presencial e ensino a distância) e de pós-graduação lato sensu e stricto sensu. As 

respostas obtidas são encaminhadas às Diretorias da Unidades Acadêmicas e consideradas nos 

seus planejamentos.

O desempenho didático do docente também é avaliado pelo discente através de questionário 

próprio,  com  periodicidade  semestral.  O  material  gerado  a  partir  das  percepções  dos 

estudantes,  é  analisado  pelos  Núcleos  Docentes  Estruturantes  (NDE)  e  submetido  à 

apreciação dos Conselhos Diretores dos respectivos cursos.

Uma análise crítica dos resultados dos processos avaliativos é consolidada no final de cada 

ciclo  pela  CPA/CAVI  no  Relatório  de  Autoavaliação  Institucional 

(https://cavi.prodirh.ufg.br/p/745-relatorios).  Tal  relatório  se  torna  relevante  por  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 da Instituição. As possibilidades de ações futuras 

sugeridas pela CPA/CAVI, no processo de autoavaliação, estão devidamente sintetizadas no 

final deste relatório.

3.3 Instrumentos de autoavaliação

Os  principais  instrumentos  de  avaliação,  questionários  de  coleta  de  informação,  estão 

acessíveis em: https://cavi.prodirh.ufg.br/p/742-instrumentos-de-avaliacao (UFG, 2008b). São 

eles:

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

✓ Roteiro de Entrevista do grupo de enfoque Discente;

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

✓ Questionário a ser respondido pelas Unidades/Núcleos/Campus;

✓ 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;
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✓ Questionário  a  ser  respondido  pelos  estudantes  de  Graduação  na  modalidade  à 

distância;

✓ Questionário de avaliação do desempenho didático do docente pelo discente.
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4  RESULTADOS  DA  AUTOAVALIAÇÃO:  PERCEPÇÃO  ACERCA  DAS  DEZ 

DIMENSÕES 

4.1 Dimensão 1 - A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional

A missão da UFG é gerar,  sistematizar  e  socializar  o  conhecimento  e  o saber,  formando 

profissionais  e  cidadãos  capazes  de  promover  a  transformação  e  o  desenvolvimento  da 

sociedade.

O PDI da UFG, vigente para o período 2011-2015, foi elaborado com base no planejamento 

constante  do Programa de Gestão Estratégica,  no Plano de Reestruturação e Expansão da 

UFG para o período 2008-2012, nos relatórios de gestão encaminhados ao Tribunal de Contas 

da  União  e  em propostas  elaboradas  pela  comunidade  universitária.  Após  aprovação  em 

reunião ordinária do Conselho Universitário da UFG no início de maio de 2011, assumiu 

caráter institucional, norteador dos compromissos sócio educacionais da Instituição, apoiando 

a tomada de decisões nas várias instâncias universitárias.

A  autoavaliação  desta  dimensão  deu-se  a  partir  da  leitura  das  respostas  das  Unidades 

Acadêmicas/Núcleos Avaliativos a um questionário. Foi identificado que há predominância 

de ações que se articulam aos Eixos estabelecidos no PDI. Raros, foram os casos em que não 

se percebeu  articulação dos planos gestores com as políticas. De modo geral, as Unidades 

afirmaram  que  seus  Planos  de  Gestão  encontram-se  articulados  com  o  PDI  e  PPI, 

evidenciando comprometimento e engajamento institucional e social. Afirmaram ainda, que 

possuem como eixo estruturante as políticas  institucionais.  No caso específico dos órgãos 

administrativos, as atividades-meio também contemplam a articulação com as atividades-fim 

da UFG. 

As Unidades explicaram que buscam atender os objetivos da UFG, promovendo a qualidade 

voltada  para  a  comunidade  e  sociedade  brasileira,  através  da  geração,  sistematização  e 

socialização  do conhecimento  e  do saber,  contribuindo  para  a  construção de perspectivas 

críticas de compreensão e de análise da realidade. 

No  que  tange  a  consideração  do  PDI  na  elaboração  do  planejamento  da 

Unidade/Regional/Núcleo,  todos  os  respondentes  (21  unidades)  afirmaram  que  sim,  as 

propostas de ensino, pesquisa e extensão promoveram o alinhamento de suas políticas, metas 

e ações com o PDI da instituição. Ressalta-se que uma unidade acadêmica criou comissões 

(planejamento estratégico, gestão, orçamento e finanças, interação com a sociedade, gestão de 
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pessoas, espaço físico, infraestrutura e acessibilidade) para propor, monitorar e implementar 

as ações em consonância com as diretrizes da UFG. Outra unidade menciona a criação de 

curso de pós-graduação stricto sensu atendendo as políticas constantes no PDI. 

4.2 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

A respeito das políticas de ensino identifica-se que os cursos ofertados pela UFG em todos os 

níveis  de  formação  (incluindo  desde  a  educação  infantil  até  a  pós-graduação)  possuem 

Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) que atendem às Diretrizes Curriculares do Conselho 

Nacional de Educação (CNE) do Ministério da Educação (MEC). 

Em  linhas  gerais,  os  PPC  atendem  aos  fins  da  instituição  e  buscam  trazer  na  sua 

implementação inovações nas respectivas áreas de conhecimento. Os PPC foram 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 e aprovados em todas as instâncias 

competentes da UFG. Alguns cursos, por serem novos ou para se adequarem à legislação e ao 

Regimento  Geral  dos  Cursos de Graduação da UFG, possuem PPC em processo final  de 

elaboração, em revisão e/ou tramitação. 

Em relação a disciplina Língua Brasileira de Sinais está prevista sua oferta conforme dispõe o 

Decreto  n.  5.626  de  22  de  dezembro  de  2005.  Sobre  a  oferta  de  Políticas  de  Educação 

Ambiental (Lei 9.795/99 e Decreto 4.281/2002), Educação das Relações Étnico-raciais e para 

o  ensino  de  História  e  Cultura  Afro-brasileira  e  Indígena  (Lei  11.645  de  10/03/2008  e 

Resolução CNE/CP Nº 01, de 17/06/2004) e questões relativas às peculiaridades regionais e 

educação ambiental, em muitos cursos, os conteúdos estão sendo abordados em disciplinas 

específicas  para  aqueles  fins  ou  em outras  atividades  curriculares,  ministradas  de  forma 

interdisciplinar e transdisciplinar. 

A  organização  didático-pedagógica,  ao  longo  dos  anos,  tem  buscado  uma  contínua 

incorporação  de  novas  tecnologias  no  processo  de  ensino-aprendizagem  e  os  estudantes 

frequentam vários cenários de práticas. Existem tendências de levar o estudante a vivenciar os 

conhecimentos aprendidos na sala de aula de forma mais prática, portanto e enfaticamente, há 

recomendação de que o educador procure utilizar de elementos lúdicos para romper com o 

modelo de aula tradicional. 
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O uso de novas tecnologias pode ser observado em programas de interação e comunicação via 

internet e outras ferramentas tecnológicas que permitem maior autonomia ao estudante. São 

muitos  os  avanços,  mas  ainda  são  observadas  deficiências  em  aspectos  como  formação 

didático-pedagógica dos docentes e planejamento multidisciplinar das atividades.

Em relação às políticas de pós-graduação, pesquisa e extensão, existem programas, projetos e 

atividades  diversificadas  direcionadas  à  sociedade,  a  exemplo  das  semanas  acadêmicas, 

eventos científicos e atividades esportivas e culturais. 

A oferta de cursos lato sensu, quer sejam presenciais ou na modalidade EaD, e stricto sensu 

constituem formas importante de gerar e socializar os conhecimentos produzidos reforçando 

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

sociedade. Durante 2013 e 2014, a UFG ofertou mais de 77 cursos de especialização com 

mais de 3.300 alunos, em cada ano.

No mesmo período, a UFG implantou mais de 10 novos cursos/programas de pós-graduação 

stricto sensu e teve mais de 2.600 estudantes matriculados em nível de mestrado e 1.100 de 

doutorado. Cumpre mencionar a continuidade da oferta, por parte de alguns Programas, para 

turmas  fora  de  sede  ou  interinstitucionais  (Mestrado  Interinstitucional  –  MINTER  –  e 

Doutorado Interinstitucional  – DINTER). 

Os projetos de extensão e cultura desenvolvidos auxiliam a comunidade local e regional a 

solucionar problemas. Trata-se de processo educativo, científico e cultural que, associado ao 

ensino  e  a  pesquisa,  promove  laços  de  cooperação  entre  universidade  e  sociedade, 

estabelecendo uma relação transformadora na medida em que a universidade também aprende 

com os saberes produzidos pela comunidade com as quais interage,  imprescindível  para a 

formação  do estudante  e  para  a  sua  produção de  conhecimento.  As  atividades  realizadas 

envolvem  mediações  com  diversos  setores  da  sociedade  civil  causando  forte  impacto  e 

influência na formação de novas diretrizes político-educativas. Mesmo com tantas atividades, 

em alguns cursos,  principalmente naqueles mais recentes,  nos quais a disponibilidade dos 

professores  ainda  é  aquém  do  desejado,  devido  às  várias  atribuições  assumidas  por  um 

quantitativo pequeno de docentes, a extensão não é expressiva. 

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 das partes. A UFG 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 
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do Estado de Goiás (FAPEG), municipais e, ainda, com instituições internacionais. Mais de 

mil convênios10 encontram-se vigor no âmbito da UFG.

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 

retroalimentam bancos de dados, possibilitando permanente avaliação e atenção à sociedade, 

além de propiciarem aos estudantes o contato com a rotina profissional. Diversas unidades 

acadêmicas  possuem  órgãos  complementares  que  gerenciam  e  oferecem  serviços   à 

comunidade em geral.

As  atividades  de extensão  promovidas  pelo  Centro  Integrado de  Aprendizagem em Rede 

(CIAR) referem-se à capacitação dos agentes envolvidos na  EaD e, de maneira geral, têm 

objetivado atender às demandas da comunidade acadêmica.

Na área cultural também há diversas ações em andamento, tais como o projeto Música no 

Campus, que vem se consagrando e congrega um público substancial em cada edição (cerca 

de três mil pessoas). Ainda, vale mencionar as exposições artísticas, desfiles de moda, mostras 

cinematográficas, competições de bandas musicais e esportivas, realizadas frequentemente.

Acerca,  mais  especificamente  da  internacionalização,  existem  convênios  ou  atividades 

conjuntas com universidades dos Estados Unidos, Colômbia, México, Moçambique, França, 

Alemanha, Portugal, Espanha, entre outros, incluindo, até mesmo, a  National  Aeronautics  

and Space Administration – NASA.

Para fomentar as políticas, a UFG possui diversas iniciativas e procedimentos para estímulo à 

produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades O programa 

de  monitorias  é  institucionalizado  cabendo  à  Pró-Reitoria  de  Graduação  a  sua 

operacionalização. 

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 apoia atividades acadêmicas que integram 

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

10 A  lista  completa  de  todas  as  instituições  que  possuem convênio  com  a  UFG para  fins  de  estágio  está 
disponível no sítio: www.convenios.ufg.br.
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complementam  sua  formação  acadêmica  e  atendam  às  necessidades  do  próprio  curso  de 

graduação.

As políticas desenvolvidas pela UFG, com vistas à formação de professores e 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). Ocorre também por meio de subsídios para o deslocamento de acadêmicos via 

disponibilização de transporte e ônibus da Instituição uma vez ao ano (sem ônus) para eventos 

indicados pelas diretorias das Unidades Acadêmicas, bem como apoio aos professores para 

apresentação de trabalhos fora da UFG. O Programa Bolsa de Extensão e Cultura foca nos 

alunos de graduação.

As bolsas de iniciação científica – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, 

PIBIC, e Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica, PIVIC – 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  comunidade  acadêmica  ainda  queixa-se  que  a 

quantidade de bolsas de pesquisa e extensão é insuficiente perante a sua demanda.

A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão pode ser verificada, também, com o 

desenvolvimento de pesquisas nos programas de pós-graduação ao promoverem a integração 

entre os dois níveis de ensino através da inserção dos alunos da graduação nas atividades de 

iniciação  científica,  realização  de  trabalhos  de  conclusão  de  curso  e  estágios.  A 

obrigatoriedade para mestrandos e  doutorandos bolsistas  da CAPES e o estímulo  para os 

demais alunos, bolsistas CNPq e não bolsistas, para cumprirem o Estágio Docência junto a 

disciplinas  da  área  de  interesse,  tem  sido  um  importante  elemento  de  ligação  entre  a 

graduação  e  pós-graduação.  O  Estágio  Docência  tem  se  mostrado  um  ótimo  campo  de 

treinamento para o exercício da atividade didática pelos pós-graduandos e o despertar para o 

exercício da docência. 
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A articulação ganha visibilidade também por meio dos laboratórios de práticas de ensino, das 

empresas Júniores, de órgãos complementares das unidades acadêmicas que, entre outros, são 

responsáveis por estabelecer elos entre os cursos, a realidade profissional e a sociedade.

Outrossim,  a  UFG  demonstra  forte  articulação  entre  as  atividades  de  ensino,  pesquisa  e 

extensão reconhecidamente identificado pela qualidade e quantidade de projetos, cadastrados 

anualmente no Portal do Servidor (sistema da instituição).

4.3 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

As Unidades Acadêmicas, os Órgãos Administrativos e Núcleos de Gestão da UFG julgam de 

grande relevância, social e econômica, as ações e atividades científicas, técnicas e culturais 

para  o  desenvolvimento  regional  e  nacional  viabilizados  por  meio  do  ensino,  pesquisa  e 

extensão. 

As  unidades  geram,  sistematizam e  socializam o  conhecimento  para  formar  profissionais 

capazes de promover a transformação e o desenvolvimento da sociedade através de cursos de 

graduação  e  pós-graduação,  treinamento  de  professores  na  rede  pública,  formação  de 

professores, inclusão digital de jovens e adultos, ações afirmativas de inclusão e permanência 

do corpo discente, produção de livros e artigos, periódicos, participação em eventos de caráter 

regional, nacional e internacional e a execução de projetos de extensão. 

Os projetos de pesquisas e extensão financiadas por órgãos de fomento, tais como FAPEG, 

CNPq, CAPES e entidades privadas, têm contribuído para o desenvolvimento tecnológico e 

para  o  aperfeiçoamento  da  formação  dos  estudantes  e  influenciando  positivamente  a 

comunidade em geral. 

Diversas ações juntas a órgãos públicos favorecem relações interdisciplinar com a UFG e a 

sociedade.  Isso  possibilita  novos  meios  de  processos  de  produção  e  transferência  de 

conhecimentos, articulando ensino e extensão, resultando em ampliação do acesso ao saber, 

desenvolvimento tecnológico, social e científico. 

A manutenção  de  estágios  e  pesquisas  favorece  a  formação  do egresso,  tornando-o  mais 

preparado para o mercado de atuação profissional. As ações consideram as necessidades de 

formação  de  qualidade  e  cidadã,  possibilitando  atuação  com  reflexão  crítica,  capacidade 

técnica,  política  e  social  para  intervir  no  sentido  de  responder  adequadamente  sobre  os 

problemas da cultura, da ciência e da sociedade. 
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As relações com os setores público e privado, com o mercado de trabalho e com instituições 

sociais, culturais e educativas se dão através das mais variadas modalidades e instituições. A 

atuação da UFG promove o desenvolvimento regional e nacional, considerando a inserção de 

práticas  de  assistência  em  saúde  inovadoras,  diferenciadas,  relevantes,  que  atendem  as 

demandas dos serviços e da sociedade.

4.4 Dimensão 4 - A comunicação com a sociedade

As estratégias e recursos utilizados pela UFG no processo de comunicação interna e externa 

referem-se a canais impressos (memorandos circulares, memorandos, ofícios, cartas convites, 

protocolos), ferramentas de multimídia (e-mails e sítios eletrônicos), contatos telefônicos no 

âmbito da Instituição, fax, sistemas informatizados (Siapenet, SIGRH, Moodle, etc.), quadro 

de avisos nas centrais de aulas, entrevistas em jornais impressos e televisivos, redes sociais 

(Facebook,  Twiter,  etc.),  blogs,  cartazes,  folders,  reuniões  presenciais  (conselho  diretor, 

colegiado de curso, NDE, câmara e minicâmaras de pesquisa e extensão, etc.), visitas técnicas 

entre outras. 

A participação em comissões técnico-cientificas de caráter nacional e internacional também 

tem sido considerada como meio de comunicação. 

As  páginas  na Internet  dos  diversos  segmentos  da  Universidade  são,  predominantemente, 

mantidas  atualizados.  Há  variadas  publicações  em  revistas  científicas  locais,  regionais, 

nacionais e internacionais voltadas para a divulgação de experiências pedagógicas. 

Publicações como o UFG em Números, a série Cadernos do PGE e os relatórios institucionais  

difunde  informações  acerca  da  UFG.  A  participação/organização  de  eventos  (seminários, 

workshops,  encontros,  simpósios,  congressos)  são  considerados  tanto  como  comunicação 

interna e  externa.  Destaca-se o canal  de comunicação "Fale conosco" e  a  Ouvidoria  para 

esclarecimento de quaisquer tipos de dúvidas. 

Na medida do possível e de forma geral as informações disponibilizadas aos usuários são 

completas,  atualizadas  e  claras.  Ressalta-se  que  esforços  tem  sido  feitos  para  manter  a 

comunicação  de  forma  satisfatória  apesar  de  não  existirem  padrões  e  uniformidade  nas 

informações solicitadas  e divulgadas.  Alguns sítios na Internet não são atualizados com a 

frequência adequada.

Ações  e  mecanismos  de  interação  e  divulgação  com  a  sociedade  em  geral  tem  sido 

trabalhadas. Ressalta-se que a Lei 12.257, de 8 de novembro de 2011, propiciou a criação do 
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Serviço de Informação ao Cidadão (SIC, www.sic.ufg.br) da UFG, o qual canaliza uma série 

de informações institucionais, viabilizando maior transparência.

Em 2013,  foi  criada a  Associação de Ex-alunos da UFG, e também estabeleceu-se como 

forma da própria universidade comunicar-se com um segmento externo específico, o de seus 

egressos. Nesse sentido, está sendo implementado também o Projeto “Para Sempre UFG”, 

originário da Regional Jataí, em fase de adequação para a instituição como um todo.

4.5  Dimensão  5  -  As  políticas  de  pessoal,  seu  aperfeiçoamento,  desenvolvimento 

profissional e condições de trabalho

A estrutura hierárquica é respeitada e avaliada positivamente quanto ao respeito às normas e 

procedimentos. Manifestações ressaltam a gestão como participativa.

“...A gestão é participativa e aberta ao diálogo...”

“De modo geral o clima institucional é bom e tende a melhorar com o  

processo de gestão participativa...”

Em relação a política de desenvolvimento profissional dos servidores técnico-administrativos, 

tem-se o Plano de Carreira dos Cargos Técnicos Administrativos em Educação – PCCTAE – 

e nota-se que várias ações foram consolidadas ao longo do processo de atualização da carreira 

dos servidores. Neste sentido, as capacitações e qualificações continuam sendo programadas a 

partir  do  levantamento  de  necessidades  de  capacitação  realizado  anualmente  pelo 

Departamento  de  Desenvolvimento  de  Recursos  Humanos  –  DDRH – junto  às  Unidades 

Acadêmicas, os Órgãos Administrativos e Núcleos de Gestão da Universidade.

São  manifestas  diversas  participações  de  servidores  em  cursos  ofertados  pelo  DDRH, 

acreditando  que  a  capacitação  e  qualificação  contribui  para  a  melhoria  dos  processos  de 

trabalho,  assim como do clima organizacional  e das relações  interpessoais,  como pode-se 

verificar  nas  transcrições  a  seguir,  originadas  das  respostas  ao  questionário  bianual  de 

autoavaliação institucional.

“De modo geral as relações são boas,  há muito respeito  no trato da  

coisa pública, e os servidores são muito responsáveis...”

“...as divergências existem por uma ínfima parte da equipe, e isso não  

interfere no processo de trabalho...”

Em relação ao Plano de Carreira de desenvolvimento profissional dos servidores docentes, a 

Resolução 32-2013 regulamenta a avaliação em relação ao estágio probatório, a progressão 

funcional  e  a  promoção  na  Carreira  do  Magistério  Superior.  A  Instituição  reconhece  a 
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importância  de um quadro docente qualificado para atingir  sua missão,  e  promove amplo 

estímulo e apoio a eles. Atualmente, conta com mais de 70% de seu quadro de professores 

com formação em nível doutoral.

Dentre as análises, houve menção de que, embora a consulta acerca do ambiente de trabalho 

não seja  sistematizada,  o assunto tem sido abordado durante as reuniões de planejamento 

pedagógico.  Foi citado ainda que, momentos de confraternização tais como aniversários e 

festas  de  final  de  ano  são  oportunidades  para  a  aproximação  das  pessoas  e  melhora  das 

relações pessoais, o que contribui sobremaneira no clima institucional. 

Considera-se que as discussões sobre pontos divergentes são positivas, pois o respeito entre os 

participantes  é  predominante  durante  os  debates.  Para efeito  de melhorias,  duas situações 

foram levantadas: a primeira diz respeito à relação interpessoal entre docentes e discentes; e a 

segunda sobre a integração dos servidores recém empossados.

Parte dessa dimensão, os graus de satisfação pessoal e profissional são quesitos difíceis de 

serem mensurados, haja vista ser uma opinião pessoal. A Qualidade de Vida no Trabalho 

(QVT) envolve os aspectos intrínsecos (conteúdo) e extrínsecos (contexto) do cargo. 

“A avaliação da satisfação pessoal e profissional [nome da unidade] é  

algo  difícil  de  ser  mensurada,  pois  depende  da  motivação  de  cada  

pessoal...  mas  existe  muita  insatisfação  quanto  à  estrutura  física,  à  

defasagem no quantitativo de pessoal técnico-administrativo...”

“O grau de satisfação é baixo em razão do quadro delineado acima. Os 

diretores são gratificados com valores muito abaixo das competências e  

atividades que um cargo de gestão exige.”

Conforme os depoimentos, alguns se expressam positivamente, enquanto outros ponderam a 

necessidade  de  melhoria  e  apontam  fatores  que  comprometem  a  satisfação  pessoal  e 

profissional,  são  eles:  planos  de  carreira,  baixa  gratificação  dos  gestores,  sobrecarga  de 

trabalho dos servidores técnicos-administrativos, necessidade de melhoria nas condições de 

infraestrutura; e referem que isso pode até levar ao adoecimento.

4.6 Dimensão 6 -  Organização e gestão da instituição,  representatividade nos órgãos 

colegiados, e participação nos processos decisórios

Essa  dimensão  permeia  questões  sobre  a  utilização  de  sistemas  informatizados  e  a 

participação das Unidades Acadêmicas, os Órgãos Administrativos e Núcleos de Gestão  nas 

discussões e instâncias decisórias da Universidade. 
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Fica evidenciada a gama de sistemas informatizados presente no dia-a-dia da Universidade, 

divido a menção de vários sistemas que apoiam a gestão e as rotinas processuais, mas em 

contraponto  tem-se  a  necessidade  de  melhoria  desses  sistemas  a  fim  de  tornar  a  rotina 

administrativa e acadêmica  mais ágil  e eficaz.  Alguns destacaram a implantação do novo 

sistema integrado como uma potencial solução para alguns contratempos existentes. 

Acerca da contribuição no processo decisório da Instituição, os participantes foram unânimes 

quando afirmaram participar do processo através de debates, reuniões, fóruns, participações 

em comissões formadas para discussão de temas específicos. A grande maioria indicou sua 

participação nos órgãos máximos da Universidade, como instâncias deliberativas que decidem 

acerca  dos  diversos  assuntos  da  gestão.  Apenas  registra-se  que  se  faz  necessário  maior 

representatividade,  haja  vista  a  característica  multiregional  da  UFG.  Para  exemplificar, 

seguem transcrições.

“Todas as decisões são frutos de muitas discussões e sempre são  

decisões colegiadas.”

“Sim. Há representantes em diversas instâncias e comissões de  

trabalho da UFG.”

Com base nos  registros  observa-se  o engajamento  das  unidades  do  processo de  gestão  e 

decisão  da  Instituição.  Em  maior  ou  menor  grau,  todos  participam  de  acordo  com  a 

necessidade  e  sua  experiência.  Nota-se  que  os  gestores  estão  cientes  das  demandas  e 

comprometidos com a evolução dos processos decisórios da Instituição. 

4.7 Dimensão 7 - Infraestrutura física, para o ensino, a pesquisa e a extensão

As  respostas  obtidas  nessa  dimensão  mostram  a  valorização  e  a  importância  dada,  pela 

comunidade  acadêmica,  às  condições  de  infraestrutura.  São  constantes  os  argumentos 

apontando a carência material e, como regra geral, prevalece a tendência de se destacar os 

aspectos negativos da infraestrutura e de se pontuar o material que ainda não se tem ou é 

insuficiente. 

De maneira geral, afirma-se que a Biblioteca é adequada para atender a demanda em termos 

de  acervo,  enquanto  outros  salientam que  são  necessários  mais  espaços  apropriados  para 

acolher e atender os estagiários, os alunos de pós-graduação e os alunos com necessidades 

especiais.  



46

Genericamente, as instalações são adequadas em termos de acessibilidade, mas faltam salas 

de  apoio,  necessárias  para  permitir  um  atendimento  especializado,  com  equipamentos  e 

materiais específicos.

Por  conta  da  expansão  da  Universidade,  alguns  órgãos  ficaram defasados  em relação  ao 

tamanho físico  necessário para  atender  a  demanda posta  pela  nova realidade.  Elencam-se 

diversas  carências:  salas  administrativas  e  de  aulas,  laboratórios,  iluminação,  rede  de 

computadores, entre outros. Na contramão desses exemplos, alguns relatos retratam satisfação 

comum por terem recebido instalações novas ou reformas ou, ainda, a expectativa de receber.

“Estamos nesse ano de 2013 em muito melhores condições que nos anos  

anteriores, devido à mudança para o novo prédio que tem condições  

adequadas para funcionamento.”

“A Unidade atualmente conta com centro de aulas com salas novas e  

auditórios.  Novos  mobiliários  foram  comprados  para  as  secretarias,  

laboratórios e salas de aula. Neste ano de 2013 a Unidade passa por  

duas grandes reformas.” 

Embora haja  contratempos com as  construtoras  responsáveis  pelas  obras  de infraestrutura 

física,  percebe-se  avanço  gradativo,  um  quadro  favorável  em  relação  a  melhora  da 

infraestrutura física da UFG e do acervo do Sistema de Bibliotecas.

4.8 Dimensão 8 -  Planejamento e  avaliação,  especialmente  em relação aos  processos, 

resultados e eficácia da autoavaliação institucional

A  maioria  das  Unidades  Acadêmicas,  os  Órgãos  Administrativos  e  Núcleos  de  Gestão 

afirmam fazer o planejamento das suas atividades periodicamente e argumentam que o fazem 

no início do ano letivo, geralmente sob a forma de uma semana de planejamento. Tal semana 

conta  com  a  participação  da  comunidade  acadêmica  e  nela  são  definidas  as  diretrizes, 

atividades e ações para o ano letivo.

Embora utilizem metodologias mais acuradas das ciências administrativas, há predominância 

de  planejamento  das  atividades  pedagógicas  em  detrimento  das  administrativas.   Ainda, 

reconhecem que o amplo debate dos objetivos  faz parte do modelo colegiado de decisão, 

como percebido a seguir: 

“...  uma  gestão  colegiada,  exige  constante  diálogo  em  busca  do  

necessário consenso para dar seguimento as nossas metas”. 
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Naquilo que se refere ao modo como é realizada a Autoavaliação, se é condizente com o 

modo como é conduzido o processo de Planejamento,  há duas categorias  de respostas.  A 

primeira,  explica que o processo de autoavaliação é realizado levando-se em consideração 

discussões realizadas  durante reuniões  de planejamento e reuniões do conselho diretor.  A 

segunda  afirma  que  no  âmbito  teórico,  enquanto  a  Avaliação  perpassa  as  dimensões  do 

SINAES, o Planejamento está pautado no acompanhamento de Objetivos, Metas e Ações, que 

muitas vezes não estão alinhados explicitamente àquelas dimensões. Nesse sentido, ainda é 

importante destacar o relato de que a 

“autoavaliação é realizada no âmbito do colegiado de cada curso e da  

equipe administrativa da unidade, mas ainda não há forte articulação  

entre as avaliações dos cursos, a área administrativa e o planejamento  

acadêmico-institucional”.

A  respeito  das  repercussões  (ações,  mudanças,  etc.)  do  resultado  do  processo  de 

autoavaliação, poucos foram os casos em que não se identificam repercussões oriundas do 

processo de autoavaliação.

A importância da autoavaliação pode ser identificada em alguns relatos, como a seguir: 

“impactos  do  processo  de  autoavaliação  podem  ser  sentidos  no  

cotidiano  do  trabalho  de  todos  os  professores”;  e  de  que  através  da 

“autoavaliação são evidenciados para todos os integrantes da unidade  

os pontos que necessitam de maior atenção”.

4.9 Dimensão 9 - Políticas de atendimento a estudantes e egressos

De  modo  geral,  a  UFG  estimula  os  estudantes  para  participar  de  atividades  de  ensino, 

iniciação  científica,  extensão,  procedimentos  de  avaliação,  intercâmbios  com  instituições 

nacionais e estrangeiras.

Especificamente, a UFG oferece aos estudantes diversos programas nas esferas acadêmicas e 

de  assistência  estudantil,  dentre  estes  podemos  citar:  Programa  de  Monitoria,  Programa 

Institucional  de  Bolsas/Voluntários  de  Iniciação  Científica  (PIBIC/PIVIC),  Programa  de 

Bolsas  e  Voluntariado  de  Extensão  e  Cultura  (PROBEC/PROVEC),  Programa  de  Bolsa 

Alimentação, Programa de Bolsa Permanência, Programa de Moradia Estudantil, Programa 

Saudavelmente,  Núcleo de Apoio Psicopedagógico,  apoios para participação em eventos e 

restaurantes universitários (com subsídio estudantil).
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Apesar do volume de recursos para a manutenção e apoio ao estudante estar aumentando 

paulatinamente,  o número de bolsas  das  mais  variadas  modalidades  não é  suficiente  para 

atender à demanda estudantil.

Com relação a estudos e análises dos dados sobre ingressantes, evasão e tempo médio de 

conclusão, não existe uma metodologia sistematizada de análise, mas está em curso diversas 

pesquisas conduzidas pelos professores da UFG. 

As oportunidades de atualização, formação continuada, empreendedorismo, se dão por meio 

dos cursos pós-graduação (lato sensu e stricto sensu), cursos de atualização e incubadoras de 

empresas - esta última pouco demandada. 

Uma preocupação da UFG é o acompanhamento dos egressos.  Além de informar a respeito 

do posicionamento profissional no mercado de trabalho, permite aferir a percepção do egresso 

acerca de sua formação.

A avaliação do egresso da UFG vem sendo realizada  por iniciativas  isoladas  de algumas 

Unidades Acadêmicas. Atualmente, de forma inovadora e com proposta de ampliação para a 

Instituição como um todo, destaca-se o projeto originário da Regional Jataí denominado "Para 

Sempre UFG: programa de relacionamento com ex-aluno". Este projeto tem como objetivos 

identificar o perfil do egresso dos cursos de graduação, assegurar um canal de comunicação 

junto aos ex-alunos e aproximá-los da Universidade. 

4.10 Dimensão 10 - Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da 

continuidade dos compromissos na oferta da educação superior

Ao explicitar se há alternativas para suprir as demandas financeiras (cursos pagos, prestação 

de  serviços,  etc.)  foram  identificados  diversos  conjuntos  de  respostas,  mas  nenhuma 

predominância. Algumas Unidades Acadêmicas, Órgãos Administrativos e Núcleos de Gestão 

afirmaram que, por não possuir autonomia financeira, não é possível avaliar a sustentabilidade 

financeira. 

Outras  explicaram que os  recursos  orçamentários  destinados  suprem o  necessário,  mas  a 

dificuldade (burocracia) está em operacionalizar os recursos, visto que haja dificuldades nos 

problemas que requerem urgência de solução.

Por  sua  vez,  uma  série  de  Unidades  Acadêmicas,  Órgãos  Administrativos  e  Núcleos  de 

Gestão assumiram que o recurso financeiro  destinado para  atendimento  das  demandas de 

diversas naturezas se mostra insuficiente. E, que tal situação é contornada pelas atividades de 
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ensino, pesquisa e extensão que têm captado recursos por meio de parcerias com empresas e 

projetos aprovados em órgãos de fomento.

Outro  grupo  de  Unidades  Acadêmicas,  Órgãos  Administrativos  e  Núcleos  de  Gestão, 

argumentou  que  a  sustentabilidade  financeira  permanece  em  contínua  e  cumulativa 

defasagem, e que 

“embora em equilíbrio financeiro neste momento, não existe excedente  

orçamentário capaz de suprir as necessidades oriundas do crescimento  

da unidade nos últimos anos”. 

É de domínio público que o aporte dos recursos destinados pela União são insuficientes para 

suprir a demanda necessária para atender a qualidade que se propõe atingir naquilo que é 

basilar e missão institucional, seja na gestão, no ensino, na pesquisa ou na extensão.
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5  RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO: PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES DE 

GRADUAÇÃO

5.1 Procedimento metodológico 

Os estudantes de Graduação da UFG no momento de sua matrícula feita on line, no segundo 

semestre de 2013, foram convidados a responder as 26 questões objetivas  contendo, cada 

uma, cinco alternativas (A, B, C, D e E), das quais apenas uma opção deveria ser considerada. 

As  questões  avaliam o  ensino,  trabalho  docente,  pesquisa,  extensão,  cultura  e  cidadania, 

infraestrutura, recursos materiais, biblioteca e informática.

A adesão dos estudantes de graduação ao processo de autoavaliação da UFG tem aumentado 

gradativamente,  conforme  Quadro  3.  Este  ciclo  avaliativo,  contou  com a  participação  de 

13.687 estudantes, que responderam pelo menos uma questão.

 

Quadro 3 – Participação dos estudantes no processo de autoavaliação de 2007 a 2013

Estudantes 2º Semestre 2007 2º Semestre 2009 2º Semestre 2011 2º Semestre 2013

Graduação 44,8% 45,61% 58,91% 68.60%

Pós-graduação - 23,20% 14,70% 4,3%

EaD - - - 38,65%

Fonte: CPA/CAVI.

A percepção discente permite extrair informações que identificam os interesses, necessidades, 

fragilidades,  potencialidades,  demandas  do  corpo  discente,  e  norteiam  as  Unidades 

Acadêmicas e seus respectivos cursos, visando o aperfeiçoamento das atividades no âmbito da 

UFG. 

A CPA/CAVI enviou as Unidades Acadêmicas e Coordenações de cursos um memorando11 

comunicando  sobre  a  disponibilização  dos  resultados  da  autoavaliação  respondidos  pelos 

estudantes na ocasião da matrícula no segundo semestre de 2013.  Ainda, foi solicitado ao 

NDE de cada curso de graduação a produção de um relatório a partir da reflexão e debate dos 

resultados. Para tal, foi sugerida a leitura por categorias: Ensino (questões 1 a 8); Pesquisa, 

11 Ainda, a CPA/CAVI sugeriu que os respectivos NDE dos cursos de graduação redigissem um relatório a partir  
da  reflexão  e  debate,  por  ocasião  do  planejamento  pedagógico,  dos  resultados  e  encaminhasse  a 
CPA/CAVI/CPA para registro.
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extensão,  cultura  e  cidadania  (questões  9  a  14);  Infraestrutura,  biblioteca  e  informática 

(questões 15 a 26). 

As médias aritméticas das Regionais foram obtidas a partir das médias dos cursos para cada 

quesito analisado.  Esses resultados,  além de compor este relatório,  serão apresentados em 

eventos  institucionais  (seminários,  oficinas  temáticas,  fóruns),  os  quais  são realizados  em 

parceria com a PROGRAD e proporcionará a devolutiva dos resultados para a comunidade 

acadêmica.  As  análises  sínteses  a  partir  dos  dados  obtidos  mediante  a  aplicação  do 

instrumento  de  avaliação  pertinente  aos  estudantes  de  graduação,  presencial  e  EaD,  são 

apresentadas na sequência.

5.2 Análise da percepção discente da Regional Catalão

ENSINO

Os  estudantes  dos  18  cursos  de  graduação  da  Regional  Catalão  (administração,  ciências 

biológicas,  ciências  da  computação,  ciências  sociais,  educação  física,  enfermagem, 

engenharia  civil,  engenharia  de minas,  engenharia  de produção,  física,  geografia,  historia, 

letras,  matemática,  matemática  industrial,  pedagogia,  psicologia,  química)  responderam  o 

questionário  referente  às  categorias  "Ensino",  "Pesquisa,  extensão,  cultura  e  cidadania"  e 

"Infraestrutura, Biblioteca e Informática".

Os resultados referentes à questão “Qual o nível de exigência do curso” demonstraram  que 

57,70% dos alunos consideram que o seu curso exige muito, seguido de 28,42% dos alunos 

que consideram que o curso exige na medida certa. Somente 10,70% concordam que o curso 

exige pouco e  2,51% acha que o curso exige um pouco menos. Ressalta-se que os cursos de 

Engenharia  (Civil  e Minas) são os mais  exigentes  segundo relato dos discentes  (84,6% e 

82,6%,  respectivamente), seguido do curso de Enfermagem (70,6%).

Sobre o quesito “Qual a principal contribuição do curso”, a maioria dos discentes acha que a 

aquisição  de  formação  humana  e  profissional  (65,69%)  é  a  contribuição  mais  relevante, 

seguido pela obtenção de diploma de nível superior (19,47%) e aquisição de formação teórica 

(6,17%).  Entretanto,  o  Curso  de  Ciências  Sociais  apresentou  20,5%  das  respostas  para 

aquisição de cultura geral, dados divergentes dos demais cursos.

A questão 3, “Qual a importância dos planos de ensino das disciplinas no desenvolvimento do 

curso”,  demonstrou  que a  maioria  considera  os  planos  de  ensino  relevantes  (34,86%) ou 

altamente relevantes (27,46%). Importante registrar que 32,06% não responderam a questão, 
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deixando-as  em  branco.  As  respostas  "são  de  pouca  relevância"  e  "não  são  relevantes" 

compreenderam 3,59% e 1,82%, respectivamente.

Os professores da Regional Catalão têm utilizado predominantemente aulas expositivas com e 

sem participação dos estudantes (44,39% e 12,96%, respectivamente). A minoria dos docentes 

desenvolve trabalhos de grupos (5,20%) e aulas práticas (2,74%). Não responderam a questão 

(em branco) 32,31% dos estudantes.

A questão 5 avalia “Que tipos de material é mais indicado pelos professores durante o curso”, 

demonstrou  que  os  livros-texto  e/ou  manuais  são  empregados  com  maior  frequência 

(33,92%), seguido de apostilas e resumos (14,89%) e cópias de trechos ou capítulos de livros 

(13,33%).   Um  grande  número  de  estudantes  novamente  deixou  a  questão  em  branco 

(32,55%).  Poucos  estudantes  marcaram  as  alternativas  'uso  de  artigos  de  periódicos 

especializados'  (3,76%)  e  'anotações  manuais  e  cadernos  de  notas'  (1,58%).  O  curso  de 

enfermagem  demonstrou  o  maior  percentual  em  relação  ao  uso  de  artigos  (16,7%)  em 

comparação aos demais cursos de graduação.

Os principais  instrumentos  de avaliação utilizados pela maioria  dos professores apontados 

engloba provas escritas discursivas (29,73%) e provas escritas mesclando questões discursivas 

e objetivas (27,17%). Alguns cursos como o de história, psicologia, educação física   utilizam-

se de trabalhos  de grupo e/ou individuais  como ferramentas  de avaliação (43,2%, 38,9%, 

20,7%, respectivamente). Cerca de 33,01% não responderam a questão 6 (em branco). Poucos 

docentes utilizam somente de provas objetivas (1,05%) e práticas (0,92%). 

Com relação à  “disponibilidade  dos  professores  do curso para orientação extraclasse”,  os 

achados demonstraram que a maioria (30,64%), todos (16,09%) e cerca de metade (10,64%) 

dos  docentes  disponibiliza  tempo  para  atendimento  aos  alunos.  Novamente,  elevado 

percentual de respostas em branco na questão (32,64%).

A  questão  “Os  professores  tem  demonstrado  domínio  de  conteúdo  das  disciplinas 

ministradas” demonstrou que os acadêmicos consideram que todos, maior parte, metade deles 

e  menos  da  metade  deles  (21,63%,  33,49%,  8,54%,  3,58%,  respectivamente)  possuem 

domínio das matérias. Já, 32,59% não responderam a questão (em branco).

PESQUISA, EXTENSÃO, CULTURA E CIDADANIA

A questão 9 avalia o envolvimento dos alunos em algum projeto de pesquisa e os resultados 

demonstram  que  31,05% dos  estudantes  não  se  interessa  ou  não  participa  deste  tipo  de 

atividade. Somente 15,38% participam de projetos de professores; 9,77% participam, sendo 

supervisionado ou não pelos professores. A maioria dos cursos não demonstra parceria dos 

estudantes  com  atividades  de  pesquisa  da  pós-graduação.  Os  cursos  de  enfermagem, 
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engenharia  de  produção  e  história  demonstraram  maiores  percentuais  em  relação  ao 

envolvimento em projetos de pesquisa. É importante apontar que nesta questão 33,36% não 

responderam a questão.

Em relação à oportunidade que os cursos oferecem para participação de ações ou programas 

comunitários,  20,41%  dos  acadêmicos  considera  que  o  curso  não  oferece  oportunidade 

enquanto  16,80%  concorda  que  o  curso  oferece  oportunidade  em  algumas  disciplinas  e 

12,66%  oferece  a  oportunidade  em  programas  de  extensão.  Os  cursos  de  Ciências  da 

Computação (35,5%) e  Engenharia Civil (33,3%) demonstraram maior percentual de falta de 

incentivo à participação em programas comunitários. Já, 33,44% não responderam a questão 

(em branco).

Quando questionados sobre “as atividades extracurriculares oferecidas pela UFG que o aluno 

mais  participa”,  a  maioria  dos  discentes  (42,02%) respondeu que são atividades  culturais 

(palestras, conferências, etc.). Poucos acadêmicos participam de atividades artísticas (4,29%), 

estudos de línguas estrangeiras (3,78%) e atividades desportivas (2,16%). Quase 14% dos 

acadêmicos respondeu que não participam de nenhuma atividade. É importante apontar que 

nesta questão 34,01% não responderam a questão (em branco).

A questão 12, sobre quem promove os eventos em que os discentes participam, demonstra que 

43,86% são promovidos pela própria UFG.  Já, 13,28% concordam que outras instituições, 

diretórios  estudantis  ou centros  acadêmicos  e  associações  cientificas  ou  profissionais  que 

promovem a maior  parte  dos  eventos.  Cerca  de 34,26% não responderam a  questão  (em 

branco). Quase 9% dos discentes mencionaram não participar de eventos.

Com relação ao tipo de atividade que desenvolve por mais tempo durante o curso, além das 

obrigatórias,  os  acadêmicos  mencionaram  que  nenhuma  (35,40%).  Das  atividades 

desenvolvidas,  10,71% participam de  projetos  de  pesquisa,  7,48% iniciação  cientifica  ou 

tecnológica, 6,56% de extensão, e 5,76% monitoria.  Dos cursos que mencionaram nenhuma 

atividade,  administração  apresentou  maior  percentual  (57,7%)  e  enfermagem o  menor 

(17,6%). Nesta questão, 34,10% não responderam (em branco).

No  que  tange  o  apoio  do  curso  para  participação  em  eventos  de  caráter  científico,  os 

acadêmicos responderam que 17,65% participam somente se por iniciativa do curso seguido 

de 15,07% que participam somente com dispensa de presença as aulas e ajuda de custo por 

parte da instituição. 12,68% dos discentes concordam que há dispensa de presença às aulas e 

ajuda de custo por parte da UFG somente para os que apresentam trabalho. Cerca de 14,7% 

dos discentes mencionaram que participam de eventos somente quando são dispensados das 
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aulas.  A  minoria  respondeu  que  não  há  apoio  de  modo  algum  (5,39%),  e  34,53%  não 

responderam a questão (em branco).

INFRAESTRUTURA, BIBLIOTECA E INFORMÁTICA

A primeira questão aborda a  infraestrutura e recursos materiais, sobre as salas de aula do 

curso. A maioria dos acadêmicos (34,82%) respondeu que as salas são amplas, arejadas, bem 

iluminadas e com mobiliário satisfatório, seguido de 13,93% que mencionaram que as salas 

são pequenas,  mal  arejadas,  bem iluminadas  e  com mobiliário  satisfatório.  Outros  9,02% 

acham que são pequenas,  arejadas,  bem iluminadas  e com mobiliário  satisfatório.  Poucos 

acadêmicos  marcaram  que  as  salas  são  pequenas,  mal  arejadas,  mal  iluminadas  e  com 

mobiliário  satisfatório  (2,89%).  Já,  34,60%  não  responderam  a  questão.  O  curso  de 

matemática apresentou maior percentual de satisfação sobre as salas de aulas (53,4%).

Os acadêmicos, de forma geral, demonstraram insatisfação em relação aos laboratórios, sendo 

que 48,33% consideram pequenos e 15,91%, amplos. Nesta questão 35,77% não responderam 

a questão.

Quanto à viabilidade de acesso às ferramentas computacionais, os discentes responderam que 

a  unidade acadêmica  viabiliza  de forma ilimitada  e  satisfatória  (24,96%) e limitada,  mas 

satisfatória  (18,38%).  Enquanto  10,79%  responderam  que  viabiliza  de  forma  limitada  e 

insatisfatória e 8,70% concorda que seja de forma ilimitada, mas insatisfatória. Já, 34,84% 

não  responderam  a  questão.  Somente  2,37%  relataram  que  a  IES  não  disponibiliza 

ferramentas  computacionais.

A questão 18 avalia “se o material de consumo oferecido nas aulas práticas é suficiente para o 

número de estudantes”, e a maioria dos respondentes concordou que sim, na maior parte delas 

(24,76%) e 12,94% concorda que seja para todas. Enquanto 10,87% dos estudantes respondeu 

que não (em nenhuma delas),  10,14% respondeu que  sim,  em menos da metade  delas,  e 

5,58% relata que nas aulas práticas do curso não é necessário material de consumo.

A questão 19 investiga se "os equipamentos disponíveis nas aulas práticas são suficientes para 

o número de estudantes”, demonstrando que a maioria considera que sim, na maior parte delas 

(23,99%).  Em  contrapartida,  10,24% consideram  que  sim  em todas  as  aulas   e  13,29% 

consideram  que  em  metade  delas.  Cerca  de  12,74%  dos  estudantes  não  faz  uso  de 

equipamentos em aulas práticas.

Quanto  às  condições  dos  equipamentos  de  laboratório  utilizados  no  curso,  parte  dos 

estudantes  considerou  que  são  atualizados  e  bem  conservados  (25%)  e  outra  parte  os 

considerou desatualizados, mas bem conservados (16,59%). Dos respondentes, 10% informou 

que não há equipamentos nos laboratórios do curso (9,43%). A minoria (6,07%) respondeu 
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que  são  atualizados,  mas  mal  conservados  e  7,23%  considerou  desatualizados  e  mal 

conservados. 

Em relação à frequência dos estudantes na biblioteca, 21,83% e 21,89% respondeu que usa 

com  "razoável  frequência"  e  "muito  frequentemente",  respectivamente.  Somente  9,61% 

afirmou visitar raramente a biblioteca da UFG. Dos estudantes, 10% faz uso diário do local. 

Os estudantes de engenharia de produção demonstraram maior percentual de uso da biblioteca 

(30,7%).

O acervo da biblioteca, quanto à atualização, demonstrou que 30,92% dos estudantes acham 

que  é  atualizado.  Já,  13,11% consideram bem atualizado  e  15,88% pouco  atualizado.  A 

minoria  (2,28%)  marcou  a  opção  desatualizado  enquanto  2,57% não  soube  responder.  A 

saber, os cursos que demonstraram maior percentual de satisfação quanto à atualização do 

acervo: pedagogia, matemática, engenharia de produção e ciências sociais.

O número de exemplares disponíveis na biblioteca, mais usados no curso, demonstrou que 

26,33% atende razoavelmente, 14,64% não atende e 13,52% atende precariamente. Somente 

8,79% aponta atender plenamente. 35,03% não responderam a questão (em branco). Destaca-

se que a engenharia civil demonstrou maior percentual de insatisfação (não atende, 25,9%) em 

comparação aos demais cursos da Regional.

O horário de funcionamento da biblioteca para a maioria dos discentes é adequado (36,98%) 

ou plenamente  adequado (21,39%). Somente 4,12% e 1,17% consideram o horário pouco 

adequado ou inadequado, respectivamente. É importante apontar que nesta questão 35,12% 

não responderam o item (em branco). Alguns estudantes não souberam responder (1,22%).

As instalações da biblioteca para leitura e estudo foram consideradas adequadas para 38,09% 

dos respondentes. Já, 12,08% consideram as instalações plenamente adequadas e 11,24% são 

pouco adequadas. Outros 35,08% não responderam a questão. Menos de 3% consideram os 

espaços inadequados.

E por fim, os recursos audiovisuais utilizados nas atividades de ensino-aprendizagem do curso 

são adequados, mas nem sempre disponíveis para 30,59% ou adequadas e sempre disponíveis 

(22,56%). Somente 9,19% consideram inadequados, mas sempre disponíveis ou nem sempre. 

É importante apontar que nesta questão 34,71% não responderam a questão (em branco). 



56

5.3 Análise da percepção discente da Regional Goiânia

ENSINO

A  categoria  “Ensino”,  pertencente  ao  questionário  sobre  a  percepção  dos  estudantes  de 

graduação 2013, cujos resultados serão comentados a seguir, foi respondida por estudantes 

cursos de graduação da Regional Goiânia.

Os resultados referentes à questão “Qual o nível de exigência do curso” demonstraram que 

50,78% dos alunos consideram que o seu curso exige muito, seguido de 30,83% dos alunos 

que consideram que o curso exige na medida certa. Somente 13,24% concordam que o curso 

exige pouco e 3,92% acham que o curso exige um pouco menos. Ressalta-se que os cursos de 

Física  Médica,  Enfermagem,  Medicina,  Psicologia  e  Engenharia  Elétrica  são  os  mais 

exigentes  segundo  relato  dos  discentes  (100,0%;  77,1%;  76,7%;  76,1%  e  75,3% 

respectivamente).

Sobre o quesito “Qual a principal contribuição do curso”, a maioria dos discentes acha que a 

aquisição  de  formação  humana  e  profissional  (62,97%)  é  a  contribuição  mais  relevante, 

seguida pela obtenção de diploma de nível superior (17,93%) e pela aquisição de formação 

teórica (10,06%).

A questão 3, “Qual a importância dos planos de ensino das disciplinas no desenvolvimento do 

curso”, demonstrou que a maioria dos estudantes considera os planos de ensino relevantes 

(30,84%) ou altamente relevantes (29,47%). É importante registrar que 34,46% dos estudantes 

não responderam a questão, deixando-a em branco. As respostas "são de pouca relevância" e 

"não são relevantes" compreenderam 3,79% e 1,06%, respectivamente.

Na visão dos estudantes,os professores da Regional Goiânia têm utilizado predominantemente 

aulas expositivas com e sem participação dos mesmos (43,77% e 13,58%, respectivamente). 

A minoria dos docentes desenvolve trabalhos de grupos (3,61%) e aulas práticas (3,60%). 

Deixaram de responder a questão (em branco), 34,53%dos estudantes.

A  questão  5  avalia  “Que  tipos  de  material  é  mais  indicado  pelos  professores  durante  o 

curso”.As  respostas  a  essa  questão  demonstraram  que  os  livros-texto  e/ou  manuais  são 

empregados com maior frequência(35,21%), seguidos de cópias de trechos ou capítulos de 

livros  (20,48%)  e  de  apostilas  e  resumos  (5,71%).   Um  grande  número  de  estudantes 

novamente deixou a questão em branco (34,49%). Poucos estudantes responderam o uso de 

artigos  de  periódicos  especializados  (2,67%)  e  anotações  manuais  e  cadernos  de  notas 
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(1,47%). O curso de Biblioteconomia demonstrou o maior percentual em relação ao uso de 

artigos (14,8%) em comparação aos demais cursos de graduação.

Os principais  instrumentos  de avaliação utilizados pela maioria  dos professores apontados 

englobam  provas  escritas  discursivas  (30,14%)  e  provas  escritas  mesclando  questões 

discursivas  e  objetivas  (22,97%).  Alguns  cursos,  como  Design  Gráfico,  Arquitetura  e 

Urbanismo, Design de Ambientes, Artes Visuais, Design de Moda, utilizam-se de trabalhos 

de grupo e/ou individuais  como ferramentas  de avaliação (78,3%; 65,0%; 64,8%;44,9% e 

42,9% respectivamente). 34,84% dos estudantes não responderam a questão 6(em branco) e 

para eles poucos docentes utilizam somente de provas objetivas (0,38%) e práticas (1,39%).

Com relação à  “disponibilidade  dos  professores  do curso para orientação extraclasse”,  os 

achados demonstraram que a maioria (31,01%), todos (8,88%) e cerca de metade (14,12%) 

dos  docentes  disponibilizam  tempo  para  atendimento  aos  alunos.  Novamente,  observa-se 

elevado percentual de respostas em branco na questão (34,78%).

A  questão  “Os  professores  tem  demonstrado  domínio  de  conteúdo  das  disciplinas 

ministradas” indica que os acadêmicos consideram que todos, maior parte, metade deles e 

menos da metade deles (20,41%, 36,19%, 6,97%, 1,87%, respectivamente) possuem domínio 

das matérias. 34,44% não responderam a questão (em branco).

PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA

Em relação ao envolvimento  em projetos  de pesquisa,  a  maioria  dos estudantes  (33,16%) 

relata que não se interessa ou não teve oportunidade de participar em projetos de pesquisa. 

Apenas  11,35%   relata  participação  em  projetos  de  professores.  No  que  se  refere  à 

participação em projetos de pós-graduação,  a participação é ínfima (1,15%). Deixaram de 

responder a questão (em branco), 10% dos estudantes.

Na percepção de 26,54% dos estudantes, o curso não oferta oportunidades de participar em 

ações ou programas comunitários.  Apenas 8,87% afirma ter participado em programas de 

extensão. A maioria deixou de responder a questão (em branco), 33,24% dos estudantes.

A  questão  11,  "  Que  atividade(s)  extracurricular(es),  oferecida(s)  pela  UFG,  você  mais 

participa  ou  participou",  demonstrou  que  35,42%  dos  estudantes  participa  de  atividades 

culturais como palestras, conferências e outras. Sendo que, 15,68% dos estudantes afirma que 

não participou de nenhuma atividade extracurricular. Neste quesito, 33,35% dos estudantes 

deixou de responder a questão (em branco).

Quanto  à questão 12, acerca da distribuição dos estudantes de acordo com as entidades que 

promoveram a maior parte dos eventos (congressos, jornadas, seminários, etc.) de que eles 
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participaram,  a  maioria  (38,6%)  afirma  que  a  própria  UFG  foi  a  entidade  promotora, 

enquanto 12% afirma não ter participado de evento algum.

A  questão  13  mostra  a  distribuição  dos  estudantes  de  acordo  com  o  tipo  de  atividade 

desenvolvida  por  mais  tempo  durante  o  curso,  além  das  obrigatórias.  Assim,  15,7% 

argumentou  que  o  envolvimento  com  projetos  de  pesquisa,  de  iniciação  científica  ou 

tecnológica  foi  predominante;  4% afirma ter sido a  monitoria,  enquanto 5% dedicou-se a 

atividades de extensão. Por sua vez, cerca de 40% afirma não ter se dedicado a outra atividade 

que não aquelas obrigatórias.

Sobre a distribuição percentual dos estudantes de acordo com o tipo de opinião em relação ao 

apoio  à  participação  dos  estudantes,  por  parte  do  curso,  em eventos  de  caráter  científico 

(congressos, encontros, seminários, etc.), que é a questão 14, a maioria (45,4%) afirma que há 

dispensa de presença às aulas para tais atividades (seja com ou sem ajuda de custo por parte 

da UFG).

INFRAESTRUTURA, BIBLIOTECA E INFORMÁTICA

Essa categoria avalia a percepção dos discentes sobre questões de infraestrutura, de recursos 

materiais e tecnológicos disponíveis para os cursos, bem como do sistema de biblioteca da 

universidade. A primeira questão avalia a infraestrutura e os recursos materiais das salas de 

aula  do  curso.  A  maioria  dos  acadêmicos  (38,91%)  respondeu  que  as  salas  são  amplas, 

arejadas, bem iluminadas e com mobiliário satisfatório, seguido de 10,25% que mencionaram 

que as salas são pequenas, arejadas,  bem iluminadas e com mobiliário satisfatório.  Ainda, 

5,28% acham que são pequenas, mal arejadas, bem iluminadas e com mobiliário satisfatório. 

Poucos acadêmicos marcaram que as salas são pequenas, mal arejadas, mal iluminadas e com 

mobiliário satisfatório (1,99%). Entretanto, 7,23% marcaram que as salas são pequenas, mal 

arejadas,  mal  iluminadas  e  com  mobiliário  insatisfatório,  o  que  qualifica  o  resultado  da 

questão  anterior,  demonstrado  que  esse  espaço precisa  ser  melhorado.  Do total  proposto, 

36,38% não responderam a questão (em branco). O curso de letras espanhol apresentou maior 

percentual de satisfação sobre as salas de aulas (83,3%).

Os acadêmicos, de forma geral, demonstraram insatisfação em relação aos laboratórios, sendo 

que  40,58%  consideram  pequenos  e  21,85%,  amplos.  Nesta  questão  37,59%   não 

responderam a questão (em branco).

Em relação à  viabilidade  de acesso às  ferramentas  computacionais,  16,74% dos discentes 

responderam que a unidade acadêmica os viabiliza de forma ilimitada e satisfatória, enquanto 

que 19,84% responderam que o acesso às ferramentas é limitado, mas satisfatória. Do total, 

14,99% responderam que viabiliza de forma limitada e insatisfatória e 7,30% concorda que 
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seja de forma ilimitada, mas insatisfatória. Desses, 36,51% não responderam a questão (em 

branco). Somente 4,67% relataram que a IES não disponibiliza ferramentas  computacionais.

A questão 18 avalia “se o material de consumo oferecido nas aulas práticas é suficiente para o 

número de estudantes”, e a maioria dos respondentes concordou que sim, na maior parte delas 

(24,85%) e 13,27% concorda que seja para todas. Além disso, 6,29% e 10,04% dos estudantes 

que responderam a avaliação demonstram que não, em nenhuma delas e que sim, em menos 

da metade delas, respectivamente. Do total, 35,74% não responderam a questão (em branco). 

Ainda, 8,40% afirmam que nas aulas práticas do curso não é necessário material de consumo.

A questão 19 questiona se "os equipamentos disponíveis nas aulas práticas são suficientes 

para o número de estudantes”, demonstrando que a maioria considera que sim, na maior parte 

delas (24,98%). Em contrapartida, 10,79% consideram que sim em todas as aulas e 12,29% 

consideram que em menos da metade delas. Do total, 37,12% deixaram a questão em branco. 

Ainda, 7,59% dos estudantes não faz uso de equipamentos em aulas práticas.

Quanto  às  condições  dos  equipamentos  de  laboratório  utilizados  no  curso,  parte  dos 

estudantes  considera  que  são  atualizados  e  bem  conservados  (21,95%)  e  outra  parte  os 

considera  desatualizados,  mas  bem  conservados  (14,60%).  Quase  10%  dos  respondentes 

informam que não há laboratório no curso (9,99%). A minoria (7,64%) respondeu que são 

atualizados, mas mal conservados e 8,47% considera desatualizados e mal conservados. Do 

total, 37,38% não responderam a questão, deixando-a em branco.

Em relação à freqüência dos estudantes na biblioteca,  22,01% e 18,38% responderam que 

usam  com  "razoável  freqüência"  e  "muito  freqüentemente",  respectivamente.  Somente 

13,45% afirmaram  visitar  raramente  a  biblioteca  da  UFG.  Apenas  5,34% dos  estudantes 

fazem uso diário do local. É importante apontar que nesta questão 36,41% não responderam a 

questão (em branco). Os estudantes de museologia demonstraram maior percentual de uso da 

biblioteca (39,50%).

O acervo da biblioteca, quanto à atualização, demonstrou que 27,39% dos estudantes acham 

que é atualizado, 8,83% consideram bem atualizado e 16,59% pouco atualizado. Uma minoria 

(4,54%) marcou a opção desatualizada e outros, não souberam responder (6,02%). Do total, 

36,66% não responderam a questão (em branco). A saber, os cursos que demonstraram maior 

percentual  de  satisfação  quanto  à  atualização  do  acervo:  letras,  letras  –  francês,  letras  – 

estudos literários, nutrição, engenharia química e ciências ambientais.

O número de exemplares disponíveis na biblioteca, mais usados no curso, demonstrou que 

27,16% atende razoavelmente, 11,07% não atende e 14,67% atende precariamente. Somente 

5,59% aponta atender plenamente. Do total, 36,51%  não responderam a questão (em branco). 



60

Destaca-se que o curso de direito demonstrou maior percentual de insatisfação (não atende - 

27,9%) em comparação aos demais cursos.

O horário de funcionamento da biblioteca para a maioria dos discentes é adequado (34,45%) 

ou plenamente  adequado (21,75%). Somente 2,66% e 0,57% consideram o horário pouco 

adequado ou inadequado, respectivamente. É importante apontar que nesta questão 36,59% 

não responderam o item (em branco). Alguns estudantes não souberam responder (4,00%).

As instalações da biblioteca para leitura e estudo foram consideradas adequadas para 35,05% 

dos respondentes. Desses, 18,18% consideram as instalações plenamente adequadas e apenas 

5,65% são pouco adequadas.  Ainda,  36,41% não responderam a questão e menos de 4% 

consideram os espaços inadequados.

Concluindo a análise, os acadêmicos avaliaram que os recursos audiovisuais utilizados nas 

atividades de ensino-aprendizagem do curso são adequados, mas nem sempre disponíveis para 

29,82%  ou  adequadas  e  sempre  disponíveis  (23,71%).  Somente  3,93%  consideram 

inadequados, mas sempre ou nem sempre disponíveis. É importante apontar que nesta questão 

36,53% não responderam a questão (em branco).

5.4 Análise da percepção discente da Regional Goiás

ENSINO

A Regional Goiás, em 2013, na ocasião da aplicação do questionário, contava com 4 cursos 

de Graduação, sendo eles: Administração, Direito, Filosofia e Serviço Social. Estudantes dos 

4 cursos  responderam ao questionário.  Segue abaixo uma análise  feita  por  categorias  das 

questões.

Na questão que avalia o nível de exigência do curso, 54% dos estudantes afirmaram que o 

curso exige muito e 34% que exige na medida certa. No curso de Filosofia encontramos a 

porcentagem mais alta de alunos (68%) que atestam que o curso exige muito. 

Na segunda pergunta, 71,58% dos alunos afirmaram que a principal contribuição do curso é a 

“aquisição de formação humana e profissional”. Em segundo lugar (15,3%), encontramos “a 

obtenção  de  diploma  de  nível  superior”.  O  curso  de  Serviço  Social  apresenta  a  maior 

porcentagem de alunos (86,8%) que afirmam buscarem aquisição humana e profissional. 

Na questão de número 3, 35,88% dos alunos afirmam que os planos de ensino são relevantes 

para  o  desenvolvimento  do  curso,  seguidos  de  25,5%  que  afirmam  que  são  “altamente 

relevantes”.
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Na questão de número 4, pergunta-se: “Que técnica de ensino a maioria dos professores tem 

utilizado?” 49,63% dos respondentes afirmam que são “aulas expositivas com participação 

dos estudantes”,  enquanto 7,45% atestam que são “aulas expositivas sem participação dos 

estudantes”. Em relação ao quesito “Que tipo de material é mais utilizado pelos professores?”, 

temos: 29,38%, “livros-textos e/ou manuais”; em segundo lugar, 21,58%, “cópias de trechos 

ou capítulos de livros”; seguidos de 14,75%, “apostilas ou resumos”. Em relação à questão: 

“Que instrumentos de avaliação a maioria de seus professores adota?”, 38,53% responderam 

que  são  “provas  escritas,  mesclando  questões  discursivas  e  objetivas”.  Vale  ressaltar 

que20,63%  responderam que utilizam somente provas discursivas e que o item “somente 

testes objetivos” não foi marcado pelo alunado.

No  quesito  sobre  a  disponibilidade  dos  professores  para  orientação  extraclasse,  23,95% 

afirmaram  que  a  maioria  dos  docentes  tem  disponibilidade,  enquanto  apenas  7,63% 

responderam que todos possuem disponibilidade. É importante sublinhar o fato de que 1,90% 

afirmaram que “nenhum tem disponibilidade”.  No curso de Serviço Social  encontramos a 

maior porcentagem (13,2%) que atesta que todos os professores possuem disponibilidade para 

orientação extraclasse. 

Na questão de número 8, sobre o domínio do conteúdo por parte dos professores, 28,38% dos 

alunos respondentes da Regional Goiás afirmam que a maior parte dos professores possui 

domínio, seguidos de 25,55% que afirmam que todos têm domínio. Mais uma vez, no curso 

de Serviço Social, a maioria do alunado (39,6%) respondeu que todos os docentes possuem 

domínio do conteúdo ministrado.

PESQUISA, EXTENSÃO, CULTURA E CIDADANIA

A questão 9 pergunta se o aluno já esteve envolvido em algum projeto de pesquisa. A maioria 

(24,43%) respondeu que “não me interesso (interessei) ou não tenho (tive) oportunidade”. E 

ainda,  12,85% afirmaram que não conhecem projetos  de pesquisa.  No entanto,  12,53% e 

12,05%,  respectivamente,  afirmam  que  envolvem-se  (envolveram-se)  em  projetos  de 

professores ou projetos que são “supervisionados ou não por professores”. 

A pergunta 10 aborda a questão da oportunidade proporcionada pelo curso de envolvimento 

em ações ou programas comunitários. 23% responderam que “o curso não oferece (ofereceu) 

oportunidade”, seguidos de 13,8% que afirmam que participam de programas de extensão.

A questão de número 11 indaga “Que atividade(s) extracurricular(es) oferecida(s) pela UFG 

você  mais  participa  (participou)?”.  O  alunado  respondeu  em  sua  maioria  (44,53%)  que 

participou de “atividades  culturais  (palestras,  conferências  etc.)”  e por contraste,  17,25 % 

afirmaram que não participam (participaram) de nenhuma. 
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Na questão  de  número  12,  40,05% dos alunos afirmaram que a  maior  parte  dos  eventos 

acadêmicos de que participaram foi produzida pela UFG. Enquanto 13,45% afirmam que “não 

participam (participaram) de eventos”.

Na questão 13, que indaga sobre a atividade com a qual o aluno mais se envolveu durante o 

curso  além  daquelas  que  são  obrigatórias,  temos  que  35,13%  responderam  que  não  se 

envolveram com nenhuma, seguidos de 18, 28% que dizem terem se envolvido com projetos 

de  pesquisa.  A  questão  14  pergunta  “Seu  curso  apoia  a  participação  dos  estudantes  em 

eventos de caráter científico (congressos, encontros, seminários etc.)?”. A maioria dos alunos 

(23,85%) respondeu que sim, o curso apoia, inclusive com ajuda de custo e dispensa às aulas, 

enquanto que 17, 60% deles afirmaram que o curso apoia,  mas somente com dispensa às 

aulas. 

INFRAESTRUTURA, BIBLIOTECA E INFORMÁTICA

Em relação à dimensão Infraestrutura, Biblioteca e Informática,  os estudantes da Regional 

Goiás responderam em sua maioria (25,75%) que “as salas de aula são amplas, arejadas, bem 

iluminadas e com mobiliário satisfatório”. Ainda na primeira questão desta temática, 19,33% 

disseram  que  são  “pequenas,  arejadas,  bem  iluminadas  e  com  mobiliário  satisfatório”, 

seguidos de 8,78% que afirmaram serem bem iluminadas e com mobiliário satisfatório, mas 

pequenas e mal arejadas; enquanto 6,75% responderam que são “pequenas, mal arejadas, mal 

iluminadas e com mobiliário insatisfatório”.

Quando se pergunta como são os laboratórios utilizados no curso, 23,08% afirmaram que são 

“pequenos,  mal  arejados,  mal  iluminados  e  com  mobiliário  insatisfatório”.  Na  questão 

seguinte, de número 17, que pergunta “Como a sua unidade acadêmica viabiliza o acesso às 

ferramentas computacionais (computadores, internet, softwares etc.)?”, 22,58% responderam 

que é “de forma limitada, mas satisfatória”. Enquanto, 15,68% afirmaram que é “de forma 

ilimitada e insatisfatória” e 13,80% atestam que é “de forma limitada e insatisfatória”.

No item sobre a suficiência  do material  de consumo oferecido nas aulas práticas,  20,15% 

responderam que “nas aulas práticas de meu curso não é necessário material de consumo”, 

enquanto 15,93% atestaram que na maior parte das aulas o material é suficiente. Na questão 

19  pergunta-se  se  os  equipamentos  disponíveis  nas  aulas  práticas  são  suficientes  para  o 

número de estudantes. Em primeiro lugar (22,98%) os alunos responderam que nos cursos 

não são necessários estes equipamentos, em segundo lugar (14,03%) que na maioria das aulas 

os equipamentos  são suficientes,  e em seguida (11,23%) temos que em todas as aulas os 

equipamentos são suficientes para o número de estudantes. A questão seguinte de número 20 
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pergunta  como  são  os  equipamentos  de  laboratórios  utilizados  nos  cursos:  40,33% 

responderam “não há laboratório no meu curso”.

A  questão  21  indaga  com  que  frequência  os  estudantes  utilizam  a  biblioteca.  24,40% 

responderam  que  utilizam  com  “razoável  frequência”,  17,25%  afirmaram  que  utilizam 

raramente,  enquanto  11,68 responderam que utilizam muito  frequentemente  e  6,43% que 

utilizam diariamente.  Vale  ressaltar  que no  curso de  Direito  encontramos  o maior  índice 

(11,5%) de  alunos  que  utilizam a  biblioteca  diariamente.  Quanto  ao  item atualização  do 

acervo  da  biblioteca  em  relação  às  necessidades  de  cada  curso,  23,30%  dos  alunos 

responderam que o acervo é atualizado, 17,05% afirmaram que é pouco atualizado e 9,05% 

afirmaram que é bem atualizado. No curso de Administração da Regional Goiás encontramos 

a  maior  porcentagem  de  alunos  (20%)  que  atestam  que  o  acervo  de  seu  curso  é  bem 

atualizado. O item 23 pergunta “Com relação aos livros mais utilizados no curso, o número de 

exemplares  disponível  na  biblioteca  atende  ao  alunado?”.  19,83% responderam que  “não 

atende” e 16,85% responderam que “atende razoavelmente”. No quesito seguinte32,13% dos 

alunos responderam que o horário de funcionamento da biblioteca é “adequado” e 23,13% 

afirmaram que é “plenamente adequado”. Quanto às condições da biblioteca em relação às 

instalações  para  leitura  e  estudo,  28,48%  dos  alunos  afirmaram  que  são  “adequadas”  e 

19,43% responderam que são “pouco adequadas”.

A pergunta de número 26 versa sobre os recursos audiovisuais utilizados nas atividades de 

ensino-aprendizagem. 26,58% dos estudantes afirmaram que estes recursos são “adequados, 

mas nem sempre disponíveis” e 16,8% atestaram que são “adequados e sempre disponíveis”. 

5.5 Análise da percepção discente da Regional Jataí

ENSINO

Os cursos com estudantes respondentes foram Agronomia, Biomedicina, Ciências Biológicas, 

Ciências  da  Computação,  Direito,  Educação  Física,  Enfermagem,  Engenharia  Florestal, 

Física,  Fisioterapia,  Geografia,  História,  Letras,  Matemática,  Medicina  Veterinária, 

Pedagogia, Psicologia, Química e Zootecnia, totalizando 19 cursos avaliados.

Os resultados referentes à questão “Qual o nível de exigência do curso” demonstraram  que 

52,58% dos alunos consideram que o seu curso exige muito, seguido 30,77% dos alunos que 

consideram que o curso exige na medida certa. 13,33% concorda que o curso exige pouco, 

2,23% acha  que  o  curso  exige  um pouco  menos  e  1,01% acha  que  exige  muito  menos. 

Destaca-se que os cursos que foram considerados pela maioria dos respondentes que exigem 
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muito  dos  acadêmicos  foram a Química  (81,5%),  Biomedicina  (75,4%),  Física  (66,7%) e 

Engenharia Florestal (65,5%).

Em relação ao quesito “Qual a principal contribuição do curso” a maioria dos discentes acha 

que a aquisição de formação humana e profissional (68,74%) é a contribuição mais relevante, 

seguido pela obtenção de diploma de nível superior, aquisição de cultura geral e aquisição de 

formação teórica (19,39%, 4,82% e 4,76%, respectivamente).

A questão 3, “Qual a importância dos planos de ensino das disciplinas no desenvolvimento do 

curso”,  demonstrou  que a  maioria  considera  os  planos  de  ensino  relevantes  (34,71%) ou 

altamente relevantes (28,31%). Uma minoria de acadêmicos afirma que os planos de ensino 

são de pouca relevância (5,54%) ou sem relevância (1,03%). É importante apontar que nesta 

questão 30,12% não responderam a questão (questão em branco).

A técnica de ensino que predominantemente foi apontada como a utilizada pelos professores 

foi a de aulas expositivas com participação dos estudantes (50,67%). Em menor número de 

respostas  também  foram  apontadas  aulas  expositivas  sem  participação  dos  estudantes 

(11,59%),  Trabalhos  de  grupo  desenvolvidos  em  sala  de  aula  (3,17%)  e  aulas  práticas 

(2,07%). É importante apontar que nesta questão 30,07% não responderam a questão (questão 

em branco).

A questão 5 avalia “Que tipos de material é mais indicado pelos professores durante o curso”, 

demonstrou  que  os  livros-texto  e/ou  manuais  são  principalmente  empregados  (34,85%), 

seguido de cópias de trechos ou capítulos de livros (16,67%), apostilas e resumos (11,91%), 

artigos  de  periódicos  especializados  (4,61%)  e  anotações  manuais  e  cadernos  de  notas 

(1,63%). Vale ressaltar  que os acadêmicos do curso de Física apontam que são indicados 

somente livros-textos e/ou manuais (55,6%) e artigos de periódicos especializados (11,1%), 

no curso de matemática a indicação de livros-textos e/ou manuais é predominante (70,6%) e o 

curso  de  fisioterapia,  dentre  os  demais  cursos,  a  indicação  de  artigos  de  periódicos 

especializados apresentou destaque (18,8%). É importante apontar que nesta questão 30,37% 

não responderam a questão (questão em branco).

Os principais  instrumentos  de avaliação utilizados pela maioria  dos professores apontados 

pelos discentes foram provas escritas, mesclando questões discursivas e objetivas (36,33%) e 

provas  escritas  discursivas  (26,91%).  Diferentemente  dos  demais  cursos,  no  curso  de 

psicologia o principal tipo de avaliação empregada é de trabalhos de grupo e/ou individuais 

(28,9%). É importante apontar que nesta questão 31,09% não responderam a questão (questão 

em branco).
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Quanto ao item “disponibilidade dos professores do curso para orientação extraclasse” os 

discentes consideram que a maioria dos docentes tem disponibilidade (28,88%) ou que todos 

tem  disponibilidade  (13,87%).  Para  13,64%,  cerca  da  metade  dos  professores  tem 

disponibilidade  e,  para  11,77%,  menos  da  metade  tem  disponibilidade.  Somente  0,94% 

considera que nenhum tem disponibilidade. Ressalta-se que no curso de Física a maioria dos 

respondentes considera que todos os professores tem disponibilidade (33,3%), enquanto no 

curso de Direito a maioria dos discentes considera que menos da metade tem disponibilidade 

para orientação extraclasse  (28,4%).  É importante  apontar  que nesta  questão  30,91% não 

responderam a questão (questão em branco).

Ao responderam a questão sobre “o domínio de conteúdo das disciplinas ministradas pelos 

professores” os acadêmicos consideram. Uma minoria considera que metade ou menos da 

metade  dos  professores  tem  domínio  do  conteúdo  (8,09% e  2,96%,  respectivamente).  É 

importante  apontar  que  nesta  questão  30,56%  não  responderam  a  questão  (questão  em 

branco).

PESQUISA, EXTENSÃO, CULTURA E CIDADANIA

A questão 9 questiona sobre o envolvimento dos alunos em algum projeto de pesquisa e a 

maioria  respondeu que não se interessou ou não teve oportunidade  (28,16%). Já,  19,31% 

participam de projetos de professores, 11,95% participam sendo supervisionado ou não pelos 

professores e 1,01% participam em projetos da pós-graduação. Somente, 8,49% responderam 

não  conhecerem  projetos  de  pesquisa.  Ressalta-se  que  dentro  os  cursos,  o  curso  de 

Biomedicina apresentou o maior número de discentes participando de projetos de professores 

(33,3%) e o curso de Letras participando com ou sem a supervisão de professores (30%). É 

importante  apontar  que  nesta  questão  31,11%  não  responderam  a  questão  (questão  em 

branco).

Em relação à oportunidade que os cursos oferecem para participação de ações ou programas 

comunitários,  18,52%  dos  acadêmicos  considera  que  o  curso  não  oferece  oportunidade 

enquanto  18,32% concordam que o curso oferece  oportunidade  em algumas  disciplinas  e 

15,72% oferece a oportunidade em projetos de extensão. Os cursos que principalmente os 

acadêmicos consideram que não tiveram oportunidade foram na Engenharia Florestal (31,9%) 

e Zootecnia (27,1%). Já, os cursos mais indicados com a participação em projetos de extensão 

foram Psicologia (25,8%), Fisioterapia (23,5%) e Física (22,2%). É importante apontar que 

nesta questão 30,98% não responderam a questão (questão em branco).

Quando  questionados  sobre  “que  atividades  extracurriculares  oferecidas  pela  UFG  você 

participa”,  a  maioria  dos  discentes  respondeu  que  são  atividades  culturais  (palestras, 
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conferências,  etc.).  Uma  minoria  participa  de  atividades  desportivas  (6,02%),  estudos  de 

línguas  estrangeiras  (4,31%)  e  atividades  artísticas  (teatro,  música,  etc.).  Um  número 

importante de acadêmicos respondeu que não participam de nenhuma atividade (18,63%). É 

importante  apontar  que  nesta  questão  31,52%  não  responderam  a  questão  (questão  em 

branco).

A questão 12 versa sobre quem promoveu os eventos que o discente participou e a maioria 

respondeu que foi  a  própria  instituição  ensino,  a  UFG. Já 13,41% concordam que foram 

outras  instituições  e  10,63% não  participou  de  eventos.  É  importante  apontar  que  nesta 

questão 31,41% não responderam a questão (questão em branco).

Quanto à atividade acadêmica desenvolvida pelo acadêmico por mais tempo durante curso, 

além daquelas  obrigatórias,  a  maioria  das respostas foi nenhuma atividade  (30,97%). Das 

atividades  desenvolvidas,  13,92% participa de projetos  de pesquisa,  9,41% de monitorias, 

9,05% de atividades de extensão e 5,29% de iniciação científica ou tecnológica. No curso de 

letras,  somente  16% dos discentes  responderam nenhuma atividade  em contrapartida  com 

34% de participação em projetos de pesquisa. É importante apontar que nesta questão 31,36% 

não responderam a questão (questão em branco).

Ao  serem questionados  sobre  o  apoio  do  curso  para  participação  em eventos  de  caráter 

científico,  os  acadêmicos  responderam  a  maioria  apoia,  mas  somente  com  dispensa  de 

presença às aulas (18,3%) ou com dispensa de presença às aulas e ajuda de custo por parte da 

UFG a todos os participantes (17,59%) ou apenas quando a participação se dá por iniciativa 

do curso (16,98%). 11,77% dos discentes concordam que há dispensa de presença às aulas e 

ajuda  de  custo  por  parte  da  UFG  somente  para  os  que  apresentam  trabalho.  A  minoria 

respondeu que não há apoio de modo algum (3,39%). É importante apontar que nesta questão 

31,94% não responderam a questão (questão em branco).

INFRAESTRUTURA, BIBLIOTECA E INFORMÁTICA

A primeira questão sobre infraestrutura e recursos materiais, questiona sobre as salas de aula 

do  curso.  A  maioria  dos  acadêmicos  respondeu  que  as  salas  são  amplas,  arejadas,  bem 

iluminadas e com mobiliário satisfatório. 12,94% e 12,65% consideraram as salas pequenas, 

mal  arejadas,  mal  iluminadas  e  com  mobiliário  insatisfatório  ou  bemiluminadase  com 

mobiliário satisfatório, respectivamente. É importante apontar que nesta questão 31,67% não 

responderam a questão (questão em branco).

Sobre a estrutura dos laboratórios do curso, parte dos acadêmicos respondeu que são amplos, 

arejados, bem iluminados e com mobiliário satisfatório (19,69%) e parte concordam que são 

pequenos, mal arejados, mal iluminados e com mobiliário insatisfatório. 15,99% responderam 
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que  são  pequenos,  arejados,  bem iluminados  e  com mobiliário  satisfatório.  É  importante 

apontar que nesta questão 32,64% não responderam a questão (questão em branco).      

Quanto à viabilidade de acesso às ferramentas computacionais, os discentes responderam que 

a  unidade  acadêmica  viabiliza  de  forma limitada,  mas satisfatória  (21,99%) ou de  forma 

ilimitada  e  satisfatória  (19,38%).  15,26% responderam que viabiliza  de  forma  limitada  e 

insatisfatória e 8,02% concorda que seja de forma ilimitada, mas insatisfatória. É importante 

apontar que nesta questão 31,89% não responderam a questão (questão em branco).

A questão 18 avalia “se o material de consumo oferecido nas aulas práticas é suficiente para o 

número de estudantes”, e a maioria dos respondentes concordou que sim, na maior parte delas 

(24,15%) e 9,87% concorda que seja para todas. Para 14,70% dos respondentes, o material é 

suficiente em menos da metade delas e para 11,82% não é suficiente,  em nenhuma delas. 

Apenas  7,23% responderam que nas aulas práticas  do curso não é  necessário material  de 

consumo.  É  importante  apontar  que  nesta  questão  32,25%  não  responderam  a  questão 

(questão em branco).

A questão  19,  “se  os  equipamentos  disponíveis  nas  aulas  práticas  são  suficientes  para  o 

número de estudantes”, demonstrou que a maioria considera que sim, na maior parte delas. 

Em  contrapartida,  14,41%  consideram  que  sim  em  menos  da  metade  delas  e  13,78% 

consideram que não, em nenhuma delas. É importante apontar que nesta questão 32,58% não 

responderam a questão (questão em branco).

Quanto  às  condições  dos  equipamentos  de  laboratório  utilizados  no  curso,  parte  dos 

estudantes  considera  que  são  atualizados  e  bem  conservados  (22,84%)  e  outra  parte  os 

considera desatualizados, mas bem conservados (21,15%). Uma pequena parte dos discentes 

informa que não há equipamentos nos laboratórios do curso (10,65%) e 7,50% considera os 

equipamentos  desatualizados  e  mal  conservados.  É  importante  apontar  que  nesta  questão 

32,20% não responderam a questão (questão em branco).

Os estudantes responderam sobre a frequência que utilizam as bibliotecas da UFG e indicaram 

que Quanto  às  condições  dos  equipamentos  de  laboratório  utilizados  no  curso,  parte  dos 

fazem  com  razoável  frequência  (27,95%)  ou  muito  frequentemente  (20,54%).  Somente 

10,72% afirmou que raramente utiliza as bibliotecas da UFG. É importante apontar que nesta 

questão 31,72% não responderam a questão (questão em branco).

Sobre o acervo da biblioteca, quanto à sua atualização, e face às necessidades curriculares do 

seu curso, os discentes avaliaram como atualizado (26,21%) ou bem atualizado (7,84%). No 

entanto,  23,83% consideraram o acervo pouco atualizado ou desatualizado para 8,01%. É 
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importante  apontar  que  nesta  questão  32,12%  não  responderam  a  questão  (questão  em 

branco).

A  resposta  dos  estudantes  sobre  o  número  de  exemplares  disponíveis  na  biblioteca 

demonstrou que em relação aos livros mais usados no curso o número de exemplares atende 

razoavelmente (22,92%), não atende (19,57%) ou atende precariamente (16,75%). Somente 

7,38%  aponta  atender  plenamente.  É  importante  apontar  que  nesta  questão  31,91%  não 

responderam a questão (questão em branco).

O horário de funcionamento da biblioteca para a maioria dos discentes é adequado (38,48%) 

ou plenamente adequado (12,69%). Somente,  9,85% e 5,82% consideram o horário pouco 

adequado ou inadequado, respectivamente. É importante apontar que nesta questão 32,11% 

não responderam a questão (questão em branco).

As instalações da biblioteca para leitura e estudo foram consideradas adequadas para 34,64%, 

maioria  dos respondentes.  Para 18,68% as instalações são pouco adequadas.  É importante 

apontar que nesta questão 32,07% não responderam a questão (questão em branco).

Para os estudantes, os recursos audiovisuais nas atividades de ensino-aprendizagem do curso 

são adequados, mas nem sempre disponíveis (34,12%) ou adequadas e sempre disponíveis 

(18,43%). Somente 8,13% consideram inadequados e nem sempre disponíveis. É importante 

apontar que nesta questão 32,07% não responderam a questão (questão em branco).

5.6 Análise da percepção dos egressos da Regional Jataí

Na ocasião da elaboração deste Relatório, 125 egressos haviam respondido o questionário. Tal 

número ainda é relativamente baixo devido a novidade desse tipo de atividade. Alguns dos 

principais diagnósticos com relação ao perfil do egresso são ilustrados a seguir.

Dos egressos da Regional Jataí, 44 (35,2%) não exercem atividade profissional na área de 

formação acadêmica e os principais motivos elencados como justificativa de não exercerem 

atividade  na área  de formação foram:  possuir  emprego em outra  área,  oportunidades  não 

atrativas financeiramente e falta de emprego na área. Com relação à remuneração, 97 (77,6%) 

egressos  responderam  receber  até  cinco  salários-mínimos,  21  (16,8%)  entre  cinco  e  10 

salários-minimos,  sete  (5,6%) entre  11  e  20  salários-mínimos  e  um (0,8%) acima  de  20 

salários-mínimos.

Quando  perguntados  se  a  formação  fornecida  pela  UFG preparou  adequadamente  para  o 

mercado de trabalho, 108 (86,4%) dos egressos respondeu que "Sim" o que demonstra que os 
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projetos  pedagógicos  dos cursos  da Regional  Jataí  são atualizados  e  preocupados com os 

anseios da sociedade. Corroborando a qualidade dos cursos da Regional Jataí, 107 (85,6%) 

dos egressos atribuíram conceito ótimo ou bom ao curso realizado,  115 (92%) atribuíram 

conceito ótimo ou bom ao corpo docente e 90 (72%) atribuíram conceito ótimo ou bom à 

grade curricular do curso realizado. Quando perguntados quanto o curso contribuiu para o 

desenvolvimento  do  conhecimento  técnico  na  profissão,  94  (75,2%) responderam que foi 

indispensável ou que contribuiu muito. Adicionalmente, 120 (96%) egressos escolheriam a 

Regional  Jataí  para  fazer  outro  curso  de  graduação e  124 (99,2%) egressos  indicariam a 

Regional Jataí. Novamente, esses dados demonstram a qualidade do ensino oferecido pelos 

docentes da Regional Jataí.

Os egressos também foram avaliados com relação ao desenvolvimento de temas que vão além 

da formação técnica dos cursos específicos.  Neste contexto,  quando perguntados quanto o 

curso contribuiu para o desenvolvimento da capacidade de comunicação oral e escrita, 103 

(82,4%) responderam que foi indispensável ou que contribuiu muito. Quando perguntados o 

quanto o curso contribuiu para o desenvolvimento da ética e responsabilidade social,  102 

(81,6%)  responderam  que  foi  indispensável  ou  que  contribuiu  muito.  Atribuímos  esses 

resultados à grande quantidade de projetos de pesquisa e extensão que são coordenados pelos 

professores e que contam com a participação ativa dos estudantes além de outras atividades, 

tais como, monitoria e projetos culturais. De fato, quando perguntados se tiveram algum tipo 

de bolsa durante a graduação, somente 38 (30,4%) dos egressos não tiveram qualquer tipo de 

bolsa.

Com relação às instalações físicas e infraestrutura, somente 42 (33,6%) egressos atribuíram 

conceito  ótimo  ou  bom.  Especificamente  com relação  à  biblioteca,  67  (53,6%)  egressos 

atribuíram conceito ótimo ou bom. Tais resultados negativos apontados pelos nossos egressos 

já  eram esperados  e  a  Direção  da  Regional,  em conjunto  com a  Reitoria,  vem tomando 

medidas para a melhora constante das instalações físicas. Neste contexto, as instalações da 

Unidade Riachuelo foram reformadas e o Centro de Aulas 2, uma lanchonete,  o Hospital 

Veterinário,  o  Bloco  de  Professores  e  a  Clínica  Escola  do  Curso  de  Fisioterapia  foram 

concluídos. Atualmente,  estão sendo edificados os seguintes prédios: Engenharia Florestal, 

Medicina, Centro de Ciências Humanas, Centro de Ciências da Saúde, Setores de Produção 

do Curso de Zootecnia e a nova Biblioteca. Adicionalmente, o prédio do Programa de Pós-

Graduação em Agronomia está sendo ampliado.
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6 RESULTADOS DO DESEMPENHO DIDÁTICO DOS DOCENTES

A avaliação do desempenho didático do docente pelo discente tem como objetivo conhecer a 

percepção  dos  aspectos  didático-pedagógicos  do  ensino  na  UFG e  cumprir  a  carreira  do 

magistério  superior,  estágio  probatório  e  progressão  funcional  previstos  na Resolução  do 

CONSUNI 32/201312.

O processo é realizado de forma eletrônica, semestralmente, disponível no portal do aluno, 

sendo  a  adesão  livre  pelos  estudantes.  Cabe  salientar  que  muitos  professores  julgam 

importante que esta avaliação do docente pelo discente seja obrigatória, o que poderia garantir 

um percentual maior de participação dos estudantes.

A CPA/CAVI, em parceria com a Assessoria de Comunicação (ASCOM), inicia o processo 

por meio de material de divulgação. O CERCOMP envia e-mail marketing para os estudantes 

e professores sensibilizando-os sobre o processo. Ressalta-se que o docente pode acompanhar 

no  Sistema  de  Cadastro  de  Atividades  Docentes  (SICAD)  o  número  de  estudantes  que 

respondeu o questionário.  Dessa forma,  a sensibilização dos estudantes  no processo pode 

contar com a colaboração integrada dos professores, coordenadores de cursos de graduação e 

pós-graduação, diretores e servidores técnicos-administrativos das Unidades Acadêmicas.

Os resultados da avaliação do docente pelo discente são disponibilizados no SICAD, sendo 

que o professor e o diretor da Unidade Academicas têm acesso ao conteúdo da avaliação, 

facultando-lhe intervir junto ao(s) docente(s) em prol da melhoria da qualidade do ensino. 

No mesmo sistema, desde 2011, consta um relatório com os “Comentários dos Estudantes”, o 

qual é uma forma de que o estudante dispõe para descrever qualitativamente a sua percepção 

em relação ao desempenho didático dos professores. 

O Quadro 4 demonstra a quantidade de estudantes que participaram do processo, bem como o 

número de docentes e das disciplinas avaliadas.

 

12 Resolução  CONSUNI  32/2013.  Disponível  em:  <http://sistemas.ufg.br/consultas_publicas/resolucoes/ 
arquivos/Resolucao _CONSUNI_2013_0032.pdf>. Acesso em: 18/03/2014.
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Quadro 4 – Participação na avaliação do docente pelo discente

Avaliação 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Estudantes 
(participantes)

5513 6202 7222 8204 6279 4937 5863 6754 5983 3688 4185

Docentes 
avaliados

1728 1683 1881 1910 1984 1920 2085 1995 2155 1923 2045

Disciplinas 
avaliadas

2168 2291 2619 2831 2774 2784 3025 3119 3155 2709 3054

Nota: 1 Primeiro semestre; 2 Segundo semestre.
Fonte: CERCOMP/UFG.
 

É  importante  mencionar  que  a  identidade  do  estudante  é  preservada  permitindo  livre 

expressão de sua percepção em relação ao desempenho didático do docente na Instituição.
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7 RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS

No contexto do SINAES a avaliação da educação superior ocorre por meio da avaliação de 

instituições, de cursos e de desempenho dos estudantes.

Os instrumentos que subsidiam a produção de indicadores de qualidade e os processos de 

avaliação  de cursos  desenvolvidos  pelo  INEP são o Exame Nacional  de  Desempenho de 

Estudantes (ENADE) e as avaliações in loco realizadas pelas comissões de especialistas.

7.1 Conceitos do ENADE

O Exame Nacional  de  Desempenho dos  Estudantes  atualmente  é  aplicado  aos  estudantes 

concluintes dos cursos de graduação e avalia seus conhecimentos sobre o conteúdo previsto 

nas  Diretrizes  Curriculares  do  respectivo  curso  de  graduação,  suas  habilidades  e 

competências. A nota do ENADE varia de 1 a 5.

Os  resultados  do  ENADE  são  considerados  na  composição  de  indicadores  de  qualidade 

relativos  aos cursos  e  às instituições  (como o CPC e o IGC) que,  quando insatisfatórios, 

podem desencadear processo de supervisão do MEC, levando as instituições a adotar medidas 

para sanear as deficiências apontadas nos cursos.

Os resultados do ENADE são divulgados a cada três anos para cada grupo de cursos.  O 

Quadro 5 mostra os dados referentes a um ciclo, de 2011 a 201313.

Quadro 5 – Conceitos ENADE da UFG, por curso, de 2011 a 2013

Cidade Curso
Conceito
ENADE

2011

Catalão Biologia (Licenciatura) 3

Catalão Computação (Bacharelado) 4

Catalão Educação Física (Licenciatura) 3

Catalão Eng. (Grupo VI) - Eng. de Produção 4

Catalão Física (Licenciatura) 3

Catalão Geografia (Bacharelado) 3

13 Uma vez que os dados de 2014 ainda não estavam disponíveis no momento da elaboração desde relatório, 
optou-se por colocar o equivalente a um ciclo de 2011 a 2013, inclusive.
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Catalão Geografia (Licenciatura) 3

Catalão História (Bacharelado) 4

Catalão História (Licenciatura) 2

Catalão Letras (Licenciatura) 2

Catalão Matemática (Licenciatura) 2

Catalão Pedagogia (Licenciatura) 2

Catalão Química (Bacharelado) 4

Catalão Química (Licenciatura) 5

Goiânia Artes Visuais (Licenciatura) 3

Goiânia Biologia (Bacharelado) 4

Goiânia Biologia (Licenciatura) 3

Goiânia Ciências Sociais (Bacharelado) 5

Goiânia Ciências Sociais (Licenciatura) 5

Goiânia Computação (Bacharelado) 5

Goiânia Computação (Eng. de Computação) 3

Goiânia Educação Física (Licenciatura) 1

Goiânia Eng. (Grupo I) - Eng. Civil 4

Goiânia Eng. (Grupo II) - Eng. Elétrica 4

Goiânia Eng. (Grupo IV) - Eng. De Alimentos 3

Goiânia Filosofia (Bacharelado) 5

Goiânia Filosofia (Licenciatura) 4

Goiânia Física (Bacharelado) 3

Goiânia Física (Licenciatura) 3

Goiânia Geografia (Bacharelado) 4

Goiânia Geografia (Licenciatura) 3

Goiânia História (Bacharelado) 4

Goiânia História (Licenciatura) 4

Goiânia Letras (Licenciatura) 4

Goiânia Matemática (Bacharelado) 3

Goiânia Matemática (Licenciatura) 3

Goiânia Música (Licenciatura) 3



74

Goiânia Pedagogia (Licenciatura) 4

Goiânia Química (Bacharelado) 3

Jataí Biologia (Bacharelado) 2

Jataí Biologia (Licenciatura) 3

Jataí Computação (Bacharelado) 4

Jataí Educação Física (Licenciatura) 3

Jataí Física (Licenciatura) 4

Jataí Geografia (Bacharelado) 4

Jataí Geografia (Licenciatura) 3

Jataí História (Licenciatura) 3

Jataí Letras (Licenciatura) 4

Jataí Matemática (Licenciatura) 3

Jataí Pedagogia (Licenciatura) 3

Jataí Química (Licenciatura) 4

2012

Catalão Administração 5

Catalão Psicologia 3

Goiânia Administração 5

Goiânia Ciências Contábeis 5

Goiânia Ciências Econômicas 4

Goiânia Design 3

Goiânia Direito 5

Goiânia Jornalismo 4

Goiânia Psicologia 4

Goiânia Publicidade e Propaganda 5

Goiás Direito 5

Jataí Psicologia 3

2013

Catalão Enfermagem 4

Goiânia Agronomia 4

Goiânia Biomedicina 3
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Goiânia Educação Física (Bacharelado) 3

Goiânia Enfermagem 5

Goiânia Farmácia 4

Goiânia Medicina 5

Goiânia Medicina Veterinária 4

Goiânia Nutrição 4

Goiânia Odontologia 4

Goiânia Zootecnia 4

Goiás Serviço Social 3

Jataí Agronomia 4

Jataí Biomedicina 3

Jataí Educação Física (Bacharelado) 3

Jataí Enfermagem 4

Jataí Medicina Veterinária 4

Jataí Zootecnia 4

Fonte: INEP.

No ciclo de 2011 a 2013, a média ENADE dos cursos da UFG foi de 3,63, enquanto os cursos 

avaliados em 2012 são os que apresentam maior média coletiva de 4,18. Muito destoante da 

média,  está  o  curso  de  Educação  Física  (Licenciatura),  que  em 2011 sofreu  boicote  dos 

estudantes na ocasião da prova do ENADE. No mesmo período avaliado, mais de 55% dos 

cursos  da  UFG  demonstraram  conceito  ENADE  igual  ou  superior  a  4,  denotando 

predominância de elevada qualidade dos cursos a partir dos conhecimentos dos estudantes.

7.2 Conceitos Preliminares de Curso (CPC)

O Conceito Preliminar de Curso (CPC) é elaborado combinando-se diferentes medidas de 

qualidade de cursos de graduação e algumas variáveis de insumo em uma única medida. É 

constituído de oito componentes, agrupados em três dimensões que se destinam a avaliar a 

qualidade  dos  cursos  de  graduação.  São eles:  Desempenho dos  estudantes  55% (sendo o 

Conceito ENADE 20% e IDD14 35%); Corpo Docente 30% (sendo Doutores 15%, Mestres 

7,5% e Regime de Trabalho 7,5%) e Percepção Discente sobre as Condições do Processo 

14 IDD - Indicador de Diferença entre os Desempenhos observado e esperado.
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Formativo  15%  (sendo  Infraestrutura  5%,  Organização  didáticopedagógica  7,5%  e 

Oportunidades de ampliação da formação acadêmica e profissional 2,5%).

Cursos  com  conceito  igual  ou  maior  que  3  podem  optar  por  não  receber  a  visita  dos 

avaliadores e, assim, transformar o CPC em conceito permanente (o Conceito de Curso). O 

CPC é divulgado a cada três anos para cada grupo de cursos, junto com os resultados do 

ENADE. O Quadro 6 contém os dados referentes a um ciclo, de 2011 a 201315. 

Quadro 6 – CPC dos cursos de graduação da UFG, de 2011 a 2013

Curso Município CPC Faixa

2011

Biologia (Licenciatura) Catalão *

Computação (Bacharelado) Catalão 4

Educação Física (Licenciatura) Catalão 4

Engenharia de Produção Catalão *

Física (Licenciatura) Catalão 3

Geografia (Bacharelado) Catalão 3

Geografia (Licenciatura) Catalão 4

História (Bacharelado) Catalão 3

História (Licenciatura) Catalão 3

Letras (Licenciatura) Catalão 3

Matemática (Licenciatura) Catalão 3

Pedagogia (Licenciatura) Catalão 3

Química (Bacharelado) Catalão *

Química (Licenciatura) Catalão SC

Artes Visuais (Licenciatura) Goiânia 4

Biologia (Bacharelado) Goiânia 4

Biologia (Licenciatura) Goiânia 3

Ciências Sociais (Bacharelado) Goiânia 5

Ciências Sociais (Licenciatura) Goiânia 5

Computação (Bacharelado) Goiânia 5

15 Uma vez que os dados de 2014 ainda não estavam disponíveis no momento da elaboração desde relatório, 
optou-se por colocar o equivalente a um ciclo de 2011 a 2013, inclusive.
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Engenharia de Computação Goiânia 3

Educação Física (Licenciatura) Goiânia 2

Engenharia Civil Goiânia 4

Engenharia Elétrica Goiânia 4

Engenharia De Alimentos Goiânia 3

Filosofia (Bacharelado) Goiânia 5

Filosofia (Licenciatura) Goiânia 3

Física (Bacharelado) Goiânia 3

Física (Licenciatura) Goiânia 4

Geografia (Bacharelado) Goiânia 4

Geografia (Licenciatura) Goiânia 4

História (Bacharelado) Goiânia 4

História (Licenciatura) Goiânia 3

Letras (Licenciatura) Goiânia 4

Matemática (Bacharelado) Goiânia 4

Matemática (Licenciatura) Goiânia *

Música (Licenciatura) Goiânia SC

Pedagogia (Licenciatura) Goiânia 4

Química (Bacharelado) Goiânia 4

Química (Licenciatura) Goiânia SC

Biologia (Bacharelado) Jataí 2

Biologia (Licenciatura) Jataí 2

Computação (Bacharelado) Jataí *

Educação Física (Licenciatura) Jataí 3

Física (Licenciatura) Jataí *

Geografia (Bacharelado) Jataí 3

Geografia (Licenciatura) Jataí 4

História (Licenciatura) Jataí *

Letras (Licenciatura) Jataí 3

Matemática (Licenciatura) Jataí 4

Pedagogia (Licenciatura) Jataí 3
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Química (Licenciatura) Jataí 4

2012

Administração Catalao 4

Psicologia Catalao **

Administração Goiânia 4

Ciências Contábeis Goiânia 4

Ciências Econômicas Goiânia SC

Design Goiânia 3

Direito Goiânia 4

Jornalismo Goiânia 4

Psicologia Goiânia 4

Publicidade e Propaganda Goiânia 4

Direito Goiás 3

Direito Jataí **

Psicologia Jataí **

2013

Enfermagem Catalao 4

Agronomia Goiânia 4

Biomedicina Goiânia 3

Educação Física (Bacharelado) Goiânia 3

Enfermagem Goiânia 5

Farmácia Goiânia 4

Medicina Goiânia 4

Medicina Veterinária Goiânia 4

Nutrição Goiânia 4

Odontologia Goiânia 4

Zootecnia Goiânia 4

Serviço Social Goiás ***

Agronomia Jataí 4

Biomedicina Jataí 3

Educação Física (Bacharelado) Jataí ***
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Enfermagem Jataí ***

Fisioterapia Jataí ***

Medicina Veterinária Jataí 3

Zootecnia Jataí 4

Fonte: INEP.
Notas: * Unidade com cursos não reconhecidos até 30/09/2012; ** Unidade com cursos não reconhecidos até  
22/11/2013; *** Unidade com cursos não reconhecidos até 31/10/2014.

No ciclo de 2011 a 2013, a média dos CPC (disponíveis) dos cursos da UFG foi de 3,64. E, a 

cada ciclo avaliativo,  há maior envolvimento e mobilização da comunidade acadêmica, na 

medida em que o SINAES vai se consolidando. 

7.3 Conceitos de Cursos (avaliações in loco)

A Avaliação  in  loco é  feita  por  dois  docentes,  sorteados  entre  os  cadastrados  no  Banco 

Nacional  de  Avaliadores  (BASis).  No  momento  das  visitas  in  loco para  ato  de 

Reconhecimento  e  Renovação  de  Reconhecimento  de  cursos  de graduação,  a  CPA/CAVI 

reuni-se com os avaliadores designados pelo INEP. Consta registro de, respectivamente, 19 e 

31 participações em reuniões em 2013 e 2014 (Quadro 7).

 

Quadro 7 – Reuniões com Comissões in loco INEP/MEC

Tipo de avaliação
2013 2014

Presencial EaD Presencial EaD

Reconhecimento 14 2 25 2

Renovação de Reconhecimento - - 3 -

Acreditação de curso 3 - 1 -

Total 19 31

Fonte: CPA/CAVI.

 

Os  avaliadores  seguem  parâmetros  de  um  documento  próprio  que  orienta  as  visitas,  os 

instrumentos  para  avaliação  in  loco.  São  avaliadas  as  três  dimensões  do  curso  quanto  à 

adequação ao projeto proposto: a organização didático-pedagógica; o corpo docente e técnico-

administrativo e as instalações físicas. 

Além  das  avaliações  de  reconhecimento  e  renovação  de  reconhecimento,  alguns  cursos 

passaram por um processo de acreditação internacional. O Sistema de Acreditação Regional 

de  Cursos  de  Graduação  do  Mercado  Comum  do  Sul  -  MERCOSUL  (ARCU-SUL)  é 



80

resultado  de  um Acordo entre  os  Ministros  de  Educação  de  Argentina,  Brasil,  Paraguai, 

Uruguai,  Bolívia e Chile, homologado pelo Conselho do MERCOSUL através da Decisão 

CMC nº 17/08. No âmbito do Sistema ARCU-SUL, acreditação é o resultado do processo de 

avaliação por meio do qual é certificada a qualidade acadêmica dos cursos de graduação, 

estabelecendo que satisfazem o perfil do graduado e os critérios de qualidade previamente 

aprovados no âmbito regional para cada diploma.

Os conceitos de cursos atribuídos em decorrencia das  avaliações  in loco de 2013 e 2014 

constam no Quadro 8. Estes conceitos variam entre 1 (insuficiente) e 5 (excelente).

 

Quadro 8 – Conceitos dos Cursos de graduação resultantes de avaliações in loco
2013-2014

Regional Avaliação dos Cursos de Graduação - 2013 Conceito

 
 

Catalão
 

Reconhecimento do Curso de Enfermagem 4

Reconhecimento do Curso de Engenharia Civil 3

Reconhecimento do Curso de Ciências Sociais (Bacharelado) 3

Reconhecimento do Curso de Ciências Sociais (Licenciatura) 4

 
 
 

Goiânia
 

Reconhecimento do Curso de Educação Física 4

Reconhecimento do Curso de Museologia 4

Reconhecimento do Curso de Zootecnia 5

Reconhecimento do Curso EaD de Educação Física 4

Reconhecimento do Curso EaD de Física 4

Acreditação ARCU-Sul do Curso de Medicina Veterinária *

Acreditação ARCU-Sul do Curso de Agronomia *

Acreditação ARCU-Sul do Curso de Enfermagem *

Reconhecimento do Curso de Engenharia Mecânica 4

Acreditação ARCU-Sul do Curso de Engenharia Civil *

Goiás Reconhecimento do Curso EaD de Educação Física 4 

 
 

Jataí
 

Reconhecimento do Curso de Ciências da Computação 4

Reconhecimento do Curso de Fisioterapia 3

Reconhecimento do Curso de Biomedicina 3

Reconhecimento do Curso de História 4

Reconhecimento do Curso de Direito 3

Regional Avaliação dos Cursos de Graduação - 2014 Conceito
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Goiânia
 

Reconhecimento do Curso de Sistemas de Informação 4

Reconhecimento do Curso de Arquitetura e urbanismo 3

Reconhecimento do Curso de Educação Física - Licenciatura 4

Reconhecimento do Curso de Engenharia Química - Bacharelado 4 

Reconhecimento do Curso de Estatística - Bacharelado 3

Reconhecimento do Curso de Artes Visuais EaD - PROLICEN 4 

Reconhecimento do Curso de Educação Intercultural - Ciência da Cultura  4

Reconhecimento  do  Curso  de  Educação  Intercultural  -  Ciências  da 
Natureza

5

Reconhecimento do Curso de Ciências Biológicas (EaD) 4

Reconhecimento do Curso de Engenharia Florestal 4

Reconhecimento do Curso de Letras - Libras (Licenciatura) 4

Reconhecimento do Curso de Gestão de Informação 4

Reconhecimento do Curso de Direito 5

Reconhecimento  do  Curso  de  Educação  Intercultural  -  Ciências  da 
Linguagem

5

Reconhecimento do Curso de Educação Intercultural Indígena 4

Reconhecimento do Curso de Biotecnologia 4

Reconhecimento do Curso de Ciências Ambientais 4

Reconhecimento do Curso de Engenharia Ambiental 4

Acreditação ARCU-Sul do Curso de Odontologia *

Reconhecimento do Curso de Ecologia e Análise Ambiental 4

Jataí

Renovação  de  Reconhecimento  do  Curso  de  Ciências  Biológicas  - 
Licenciatura

4

Renovação  de  Reconhecimento  do  Curso  de  Ciências  Biológicas  - 
Bacharelado

4

 Reconhecimento do Curso de Enfermagem 4

Reconhecimento do Curso de Psicologia 3 

Catalão
 

Reconhecimento do Curso de Psicologia - Bacharelado 4

Reconhecimento do Curso de Engenharia da Produção - Bacharelado  4

Reconhecimento do Curso de Psicologia - Licenciatura 3

 Reconhecimento do Curso de Engenharia de Minas 3

Reconhecimento do Curso de Ciências Biológicas - Bacharelado 4 
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Reconhecimento do Curso de Letras Português e Inglês 5

Reconhecimento do Curso de Matemática Industrial  5

Goiás Reconhecimento do Curso de Administração 4

Fonte: INEP e Sistema ARCU-Sul.
Nota: *Cursos acreditados pelo Sistema ARCU-SUL.

Dos 46 cursos avaliados,  21,74% apresentaram conceito  5 (excelente),  65,22% obtiveram 

conceito 4 (ótimo) e 21,74% apresentaram conceito 3 (bom). Estes conceitos são resultados da 

adequação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) às normativas do MEC e do alto grau 

de  qualificação  do  corpo  docente.  Os  cursos  que  obtiveram  conceito  3,  não  atenderam 

satisfatoriamente alguns aspectos relacionados à infraestrutura.

7.4 Conceitos da CAPES

A  pós-graduação  stricto  sensu na  UFG  iniciou  em  1972,  com  a  criação  dos  cursos  de 

mestrado  de  "Letras  e  Linguística"  e  "História".  Desde  então,  o  número  de  programas 

aumentou consideravelmente e vários passaram a ter cursos de doutorado. 

Em outubro de 2014, a  UFG contava  com 68 programas de pós-graduação  stricto  sensu, 

incluindo 27 em nível de doutorado (sendo três destes, em rede e/ou multi-institucionais) e 

oito mestrados profissionais. 

A maior parte dos programas se encontra na Regional Goiânia. As Regionais Jataí e Catalão 

estão ampliando rapidamente o seu portfolio de programas, havendo 6 e 7 respectivamente no 

final de 2014. 

Cerca de 46% dos programas de pós-graduação  stricto sensu  da UFG foram criados após 

2010,  demonstrando  um  crescimento  considerável  das  atividades  de  pós-graduação  na 

Instituição.  No final de 2013, havia mais de 2.300 estudantes matriculados no mestrado e 

1.100 estudantes no doutorado.

Tão importante quanto o aumento numérico foi a considerável melhoria nos conceitos e a 

implementação  de  diversos  cursos  novos  de  doutorado  nos  programas.  Destaca-se  nesse 

sentido que a UFG, pela primeira vez, passa a ter dois cursos de excelência internacional, com 

conceito 6 (“Geografia” e “Ecologia e Evolução”). Além disso, dois programas (“História” e 

“Ciência Animal”) alcançaram conceito 5 na última avaliação trienal, elevando o número de 

cursos com conceito igual ou superior a 5 para um total de sete. Ressalta-se que cerca de 70% 

dos  programas  com conceito  3 foram criados  depois  de  2010 e que,  dos  14  cursos  com 
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conceito 3 que haviam sido avaliados no triênio anterior, sete deles passaram para conceito 4 

na avaliação trienal 2010-2012, conforme Figura 2.

Figura 2 – Conceitos CAPES dos programas de pós-graduação stricto sensu da UFG
(2010-2012)

Fonte: PRPG/UFG.

Ao considerar os resultados da avaliação trienal da CAPES referente ao período 2010-2012 

apresentados  em  dezembro  de  2013,  dos  50  programas  de  pós-graduação  stricto  sensu 

avaliados total ou parcialmente pela CAPES, cerca de 38% apresentaram conceito “regular”, 

“fraco” ou “deficiente” nos itens referentes à produção científica docente e/ou discente – que 

são os itens com maior peso para a atribuição do conceito final do programa, nos diferentes 

comitês de avaliação. 
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8 ACOMPANHAMENTO DO PDI 

O PDI  é  um documento  que  expressa  o  planejamento  global  da  UFG,  envolvendo  uma 

perspectiva futura de 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 9 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, estabelecendo metas e ações 

para o seu período de vigência. 

Tem também por função, nortear as Unidades Acadêmicas, Órgãos Administrativos e Núcleos 

de Gestão 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  os  Relatórios  de 

Autoavaliação da UFG apresentaram subsídios para a construção do PDI. Acessórios a esse 

plano, atualmente estão em vigência o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) e o 

Plano Gestor de Logística Sustentável (PLS), ambos para o período 2014-2015.

O PDI marca um esforço histórico dos gestores educacionais em busca da melhoria contínua 

na educação. Denota uma postura mais sinérgica em relação aos princípios da administração 

pública  da  eficiência  e  da  publicidade.  A  metodologia  de  acompanhamento  do  PDI  se 

constitui numa revisão anual dos Relatórios de Gestão16 e alinhamento com as metas e eixos 

estabelecidos no Plano. Tal conteúdo pode ser acessado em www.cavi.prodirh.br. 

16 Os Relatórios de Gestão da UFG, que são encaminhados para apreciação do Tribunal de Contas da União 
(TCU), podem ser acessados no endereço: http://www.proad.ufg.br/sites/proad/pages/18048.
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9  ACOMPANHAMENTO  DA  REESTRUTURAÇÃO  E  EXPANSÃO  DAS 

UNIVERSIDADES FEDERAIS (REUNI) 2012-2013 

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 MEC), 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. 

Ao  aderir  ao  REUNI,  a  UFG  participa  desse  esforço  promovendo  a  formação  em nível 

superior ao propor um aumento gradativo da oferta de vagas em seu processo seletivo, que 

passou das 3.963 vagas oferecidas em 2008 para 6.135 vagas oferecidas em 2012, com um 

correspondente aumento no número de cursos de graduação oferecidos, que passaram de 92 

para 125, no mesmo período. No contexto do programa “Educação Superior – Graduação, 

Pós-Graduação,  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão”,  foram  desenvolvidas  as  principais  ações 

acadêmicas da UFG. 

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. 

No  contexto  do  Programa  de  Reestruturação  e  Expansão  das  Universidades  Federais 

(REUNI),  a  UFG  aplicou  os  recursos  especificados  nesta  ação,  no  montante  de  R$ 

48.767.308,02.  Os recursos  foram aplicados  na aquisição  de material  de  consumo,  outros 

serviços de terceiros (pessoa física e pessoas jurídica), pagamento de passagens e despesas de 

locomoção, aquisição equipamentos e material permanente, obras e instalações, etc. As obras 

e  instalações  vinculadas  ao  REUNI  totalizaram  R$  27.485.368,16,  ou  seja,  56,4%  dos 

recursos alocados para a ação, como pode ser conferido no Quadro 9. 
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Quadro 9 – Orçamento executado pelo Programa de Reestruturação e Expansão das IFES - 
REUNI de 2007 a 2012 (em R$)

Tipo 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Equipament
o e Material 
Permanente

1.200.000,00 800.000,00 3.795.271,31 8.022.681,44 10.806.842,48 4.876.389,34

Obras e 
Instalações

4.422.140,40 2.948.093,60 24.613.098,20 20.939.878,05 24.160.382,07 27.485.368,16

Outras 
rubricas

2.123.751,70 3.090.266,00 4.688.475,86 7.394.420,87 16.405.550,52

Bolsas - 
CAPES*

108.382,00 42.900,00 211.200,00 2.553.250,00

Total 5.622.140,40 5.980.227,3 31.498.635,51 33.693.935,35 42.572.845,42 48.767.308,02

Fonte: DCF/PROAD; * Dados corrigidos em relação às publicações de anos anteriores deste relatório.

Cabe o  registro  de  que  o  REUNI também tem por  finalidade  “possibilitar  a  elevação  da 

mobilidade estudantil, a criação de vagas, especialmente no período noturno, e o completo 

aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes,  otimizando a relação 

aluno/docente e o número de concluintes dos cursos de graduação”. E além, pode ser descrito 

como o apoio a planos de reestruturação e expansão, elaborados pelas universidades federais, 

no exercício de sua autonomia, que visem o aumento do número de estudantes, a redução da 

evasão, o completo aproveitamento da estrutura instalada e a adequação e modernização da 

estrutura acadêmica e física das instituições, por meio de obras de pequeno vulto, incluindo 

reforma, construção, aquisição de equipamentos, materiais e serviços, e às necessidades de 

manutenção identificadas pelas IFES.

Quanto a área física construída, o valor alcançado em 2012 foi de 26.895 m2 de novas áreas 

construídas e finalizadas em 2012 e 100.182 m2 contratados e em execução, com previsão de 

entrega em 2013 e nos anos seguintes.

Entre as principais ações do Programa REUNI, em 2012, estão:

 Construção de edifício com área de 4.594 m2, visando à mudança da Faculdade de Artes 

Visuais para uma nova sede. Atendimento às demandas decorrentes da criação do curso de 

Arquitetura, por meio do Programa REUNI. Obra finalizada em novembro de 2012 (valor 

de R$ 3.676.425,23);

 Construção de edifício do Centro de Aulas dos cursos de engenharia da UFG, com área de 

3.594,00 m2, para o atendimento de necessidades de espaço físico para salas de aulas e 

laboratórios, devido à expansão do Programa REUNI. Obra em andamento, com prazo de 

entrega estendido para março de 2015 (valor de R$ 3.799.600,14);
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 Construção de edifício com área de 2.098 m2, para atendimento das novas necessidades de 

espaço físico do curso de Letras, em função da expansão proposta no Programa REUNI e 

parte do recurso FINEP CT-INFRA. Obra finalizada em setembro de 2012 (valor de R$ 

2.479.892,19);

 Construção de edifício  de 942m2 para o Laboratório  da  Faculdade  de Comunicação - 

LABICOM, com ambientes de laboratórios para atendimento dos alunos dos novos cursos 

criados no âmbito do Programa REUNI. Obra finalizada em setembro de 2012 (valor de 

R$ 1.312.776,28);

 Construção de edifício de 723m2, na área da EA, visando ao atendimento das necessidades 

de espaço físico do curso de Engenharia Florestal, criado com o Programa REUNI. Obra 

finalizada em novembro de 2012 (valor de R$ 1.154.565,00);

 Construção de Centro de Convivência – Campus Samambaia, com área de 1.350 m2. Obra 

finalizada em novembro de 2012 (valor de R$ 1.227.200,00);

 Construção de edifício de 4.465 m2 no Campus Colemar Natal e Silva, visando à melhoria 

das condições de trabalho e pesquisa para a Faculdade de Farmácia da UFG – edifício do 

Programa REUNI. Obra finalizada em 2014 (valor de R$ 6.938.000,00);

 Conclusão dos Laboratórios de Saúde e Exatas,  Campus de Jataí, com área de 1.329,26 

m2, visando Programa REUNI. Obra em andamento (valor de R$ 1.529.255,08);

 Construção  do  edifício  de  Anatomia  Animal  ICB  Campus Samambaia,  com  área  de 

1.306,00 m2, visando atender ao Programa REUNI. Obra entregue em 2014 (valor de R$ 

1.662.288,79);

 Urbanização,  Paisagismo e  Estacionamento  das  Novas  Quadras  do  REUNI -  Câmpus 

Colemar Natal e Silva, visando atender  ao Programa REUNI. Obra  entregue em 2013 

(valor de R$ 2.645.623,54);

 Ampliação das Galerias  de Águas Pluviais  –  Campus Samambaia,  visando atender  ao 

crescimento  dos  edifícios  e  quadras  do  Programa Reuni.  Obra  entregue  (valor  de  R$ 

888.303,53);

 Construção do Prédio da Faculdade de Direito – Campus de Jataí, com área de 695,00 m2, 

visando atender ao programa Reuni. Obra em andamento (valor de R$ 1.469.973,88);

 Construção do Edifício  da Biomedicina  do  Campus de Jataí,  com área  de 957,00 m2, 

visando atender ao programa Reuni. Obra finalizada em 2014 (valor de R$ 1.985.336,14);

 Construção do edifício de Administração do Câmpus de Catalão, com área de 1238,00 m2, 

visando atender ao programa Reuni. Obra entregue em 2014 (valor de R$ 2.463.000,00);
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 Construção da Clínica Escola da Fisioterapia – Câmpus de Jataí, com área de 835,00 m2, 

visando atender ao programa Reuni. Obra entregue em 2013 (valor de R$ 1.939.958,99);

 Construção do edifício para o Curso de Engenharia Mecânica - Câmpus Samambaia, com 

área de 2.322,00 m2, visando atender as necessidades daquele curso do programa Reuni. 

Obra em andamento (valor de R$ 3.862.900,97);

 Reforma  e  Ampliação  Instituto  Física,  com área  de  6.691,00  m2,  visando  atender  as 

necessidades daquela unidade de ensino do programa Reuni. Obra em andamento (valor 

de R$ 4.594.322,05).

Foram concluídas várias obras que resultaram em um acréscimo de aproximadamente 33.139 

m2 de área ao patrimônio físico da UFG em 2012. Com o término das obras elencadas, a UFG 

praticamente dobra o seu tamanho em termos de área física construída, em comparação a sua 

realidade quando do início do programa. 

Em 2013  e 2014 foi dado continuidade às obras e aquisição de equipamentos previstos no 

Projeto REUNI, além de várias outras com recursos de outras ações e outras fontes, como 

aqueles  constantes  da  Lei  Orçamentária:  2109  -  Programa  de  Gestão  e  Manutenção  da 

Educação:  R$374.524.803,00  (49,22%);  2032  -  Educação  Superior  -  Graduação,  Pós-

Graduação,  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão:  R$178.115.665,00  (23,41%)  do  qual 

R$55.829.239,00 é do REUNI.

Em relação as metas do REUNI relativas a estrutura física, em 2013, a área total reformada 

e/ou  em reforma foi  de  47.980 m²;  em relação as  edificações  concluídas  e  em execução 

26.554 m², conforme já apresentado anteriormente.



89

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS E POSSIBILIDADES DE AÇÕES FUTURAS

A  Avaliação  Institucional  é  importante  no  sentido  de  desenvolver,  por  meio  do 

autoconhecimento, subsídios contínuos para reorientação das ações da UFG. Diante disto, a 

consolidação e  efetivação dos  processos  avaliativos  se  dá através  da apropriação  de seus 

resultados pela comunidade universitária e, posteriormente, sua manifestação no planejamento 

institucional.

As possibilidades de ações futuras aqui elencadas derivam dos processos formais da avaliação 

institucional  e,  ainda,  das  devolutivas  da  comunidade  acadêmica,  advindas  de  discussões 

acerca dos resultados da autoavaliação (tais como seminários, reuniões dos gestores e análises 

dos NDE), eventualmente não registradas neste relatório.

Assim,  baseadas  na  análise  e  síntese  de  todas  as  dimensões  abordadas,  descriminam-se 

algumas possibilidades de ações futuras.

 Estimular o uso de metodologias que instiguem o estudante a aprender;

 Despertar nos estudantes o interesse por atividades extraclasse;

 Promover cursos,  palestras,  oficinas  e  seminários  de formação didático-pedagógica 

para os docentes; 

 Incentivar a multi e interdisciplinaridade das atividades acadêmicas;

 Ampliar a produção científica e sua inserção internacional;

 Aumentar a quantidade de bolsas de monitoria, pesquisa e extensão;

 Estreitar laços com instituições, privadas e públicas, e agências de fomento do ensino, 

pesquisa e extensão, via convênios, parcerias e projetos de captação de recursos;

 Elevar o número de programas, projetos e ações de ensino, pesquisa e extensão;

 Manter os sítios institucionais atualizados;

 Aumentar o volume recursos financeiros para participação em eventos científicos;

 Ampliar e/ou melhorar a infraestrutura da área de tecnologia da informação, tais como 

quantidade  de laboratórios  de informática  para  uso comum dos alunos,  conexão a 

Internet;

 Ampliar a quantidade de recursos humanos visando atender a demanda de trabalho 

decorrente da recente expansão universitária; 

 Ampliar e atualizar o acervo bibliográfico básico e complementar, periódicos; 

 Melhorar acessibilidade para portadores de deficiência física e mobilidade reduzida; 
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 Adquirir equipamentos de proteção individual (EPI) e de segurança; 

 Ampliar a oferta de moradia estudantil, refeitórios universitários e demais condições 

de permanência aos estudantes;

 Criar  rotinas  visando  melhoria  na  qualidade  de  vida  dos  servidores  e  demais 

colaboradores;

 Analisar a estrutura organizacional a fim de adequar à nova dinâmica e demandas da 

instituição;

 Constituir meios de comunicação e acompanhamento dos egressos da UFG;

 Intensificar a fiscalização da execução das obras de ampliação da estrutura física;

 Vivenciar  os  novos  sistemas  informatizados  implementados  (e  em  fase  de 

implementação) e, conforme o caso, adequá-los ao modelo institucional;

 Melhorar  a  comunicação  interna  e  externa,  via  meios  formais  e  informais  de 

comunicação; 

 Ampliar os seminários de integração dos servidores recém empossados e melhorar as 

relações interpessoais dentre a comunidade universitária;

 Promover a Sustentabilidade.

Em relação a meta-avaliação da CPA/CAVI, identificou-se a necessidade das seguintes ações. 

 Adequar  o projeto e  os processos  de avaliação institucional  às novas  diretrizes  da 

CONAES e DAES, articulando com os processos de planejamento;

 Ampliar a divulgação das ações resultantes dos processos de avaliação institucional 

para a comunidade acadêmica, especialmente para o corpo discente;

 Estreitar os laços e conscientizar a comunidade acadêmica acerca da importância da 

avaliação institucional, a fim de validar tal processo como formativo e educacional.

A  partir  da  percepção  da  CPA/CAVI,  consoante  a  análise  apresentada  neste  relatório, 

corrobora-se que a  UFG está cumprindo com sua missão,  contribuindo com as pautas de 

desenvolvimento  social,  a  partir  do  entendimento  da  educação  como  um complexo  mais 

amplo que o ensino.
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ANEXO A - Material de divulgação da Avaliação do Docente pelo Discente on line 2013-

1
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ANEXO B - Material de divulgação da Avaliação do Docente pelo Discente on line 2013-

2
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ANEXO C - Cartaz de divulgação da avaliação do desempenho didático do docente pelo 

discente
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ANEXO D - Folder V Seminário de Avaliação dos Cursos e suas repercussões no ensino 

de graduação
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ANEXO E - Programação do VI Seminário de Avaliação dos Cursos e suas repercussões 

no ensino de graduação
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