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APRESENTAÇÃO 

 

 O Relatório de Autoavaliação Institucional da Universidade Federal de Goiás (UFG), 

referente ao 8º ciclo autoavaliativo (2015-2017), foi elaborado pela Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), na UFG denominada Comissão de Avaliação Institucional (CAVI), e 

neste relatório tratada como CPA/CAVI.  

 Este documento apresenta informações sobre a UFG, a CPA/CAVI e a nova 

dinâmica da avaliação insitucional. Entre as ações da comissão, no primeiro ano (2015) do 

ciclo avaliativo, destacam-se o processo de recredenciamento da instituição, a realização de 

uma meta-avaliação e a elaboração do novo projeto de autoavaliação. No segundo ano 

(2016), prevaleceram a operacionalização do projeto de avaliação, bem como a implantação 

do Módulo de Avaliação do Sistema Integrado de Gestão (SIG), e uma nova forma de 

divulgar alguns dos resultados obtidos no período. No terceiro ano (2017), predominou a 

análise e discussão dos resultados que vieram a materializar-se, de forma síntese, no 

Relatório de Avaliação Institucional do respectivo ciclo. 

 Vale enfatizar as inovações trazidas pelo novo projeto de avaliação institucional, 

como a tradução dos questionários para a Língua Brasileira de Sinais (Libras), e o propiciar 

o acesso aos instrumentos de avaliação institucional a todas as categorias da comunidade 

universitária, o que permitiu uma participação mais abrangente dos agentes avaliativos. Para 

uma visão global da instituição, foram incorporadas análises de resultados dos diferentes 

processos avaliativos externos. 

 Além dos resultados dos processos avalitivos, este relatório inclui a forma de 

acompanhamento do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2011-2017. E, no final, 

propõe  algumas considerações e possibilidades de ações futuras. 

 A apropriação dos elementos divulgados neste relatório, pelos atores institucionais, 

nos diversos níveis da gestão, proporcionará a oportunidade de planejamento ou 

replanejamento das ações, além de constituir fonte de informações para a sociedade.  

 

 

 

 

 

Prof.
a
 Rosângela Nunes Almeida de Castro 

Presidente da Comissão Própria de Avaliação/Comissão de Avaliação Institucional 
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1 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

 

 A Universidade Federal de Goiás (Código 584), também identificada 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. 

 Após a sua criação, a implementação de um instituto básico em 1964, o Instituto de 

Matemática e Física (IMF), antecipou uma das vertentes da reforma universitária de 1968, 

que tinha como bases: (a) a integração estrutural e funcional da universidade, respeitando o 

princípio da não-duplicação de meios para fins idênticos ou equivalentes; (b) a concentração 

dos estudos fundamentais, científicos e humanísticos em Institutos; (c) a implantação do 

sistema departamental; (d) a implantação do regime de créditos com matrícula por 

disciplinas; (e) a criação de órgãos responsáveis pela coordenação didático-pedagógica de 

cada curso, os Colegiados de cursos; (f) a introdução dos ciclos básicos de estudos; (g) a 

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. 

 Durante a década de 1960 e o início dos anos 1970, preocupada em consolidar-se 

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

eficiência. Essa fase foi caracterizada por uma ênfase na organização e na racionalização do 

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

os quais a universidade fora criada, em especial o ensino de graduação, preponderante por 

diversas razões, sobretudo pela ausência de condições objetivas para o desenvolvimento das 
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atividades de pesquisa e extensão. A pesquisa passou a merecer maior atenção quando o 

programa de capacitação de professores foi iniciado no final da década de 1960 e 

intensificado em fins dos anos 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 começou a procurar 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. 

 No início a UFG esteve instalada em vários locais na Praça Universitária, os quais 

posteriormente foram reunidos sob a denominação de Câmpus Colemar Natal e Silva, em 

homenagem ao primeiro reitor da universidade (1961-1964). Em 1962 sua presença na 

capital foi ampliada, com a implantação do Câmpus Samambaia, que abriga atualmente a 

maioria dos cursos, além da Reitoria. Esse câmpus ocupa uma área de aproximadamente 300 

hectares, conhecida na época como Fazenda Samambaia, e doada pelo estado de Goiás. 

 A partir dos anos 1980 a UFG, por meio de convênios com as Prefeituras de Catalão 

e de Jataí, passou a oferecer alguns cursos de graduação nesses municípios. Embora a 

Cidade de Goiás historicamente registre a oferta de educação superior desde 1898, a UFG 

implantou um câmpus na cidade em 2009. Já em Aparecida de Goiânia ocorreu em 2013. A 

expansão e a interiorização do ensino superior em Goiás tinha por objetivo a busca pela 

integração e desenvolvimento dos municípios. 

 No contexto da Universidade Aberta do Brasil, a UFG possui polos conveniados com 

as Prefeituras de diversos municípios goianos, de municípios do estado de São Paulo, e com 

Moçambique (África). O rol atual de polos e cursos de Ensino a Distância (EaD) pode ser 

acessado em http://www.ciar.ufg.br/cursosepolos. 

 

 A UFG promove ações para ampliar o acesso da população à educação superior e a 

permanência nesse nível de ensino, em conformidade com o Plano Nacional de Educação 

(PNE), atuando regional e nacionalmente, visando ao desenvolvimento científico, cultural e 

socioeconômico. 

 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 UFG. O primeiro, iniciado em 2006, modificou a organização física e acadêmica dos 

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

http://www.ciar.ufg.br/cursosepolos
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Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), estendeu-se até 2012. O 

Quadro  1 apresenta dados que ilustram o expressivo crescimento da universidade. 

Quadro  1 – Expansão da UFG 2005-2017 

Quantidade 

 
2005 2017 Δ% 

Matrículas presenciais na graduação 12.912 25.788 100 

Matrículas a distância na graduação 0 283 - 

Vagas nos processos seletivos 3.055 6.945 127 

Cursos de graduação presenciais 73 153 110 

Cursos de mestrado 28 70 242 

Cursos de doutorado 10 38 230 

Professores 1.182 2.486 102 

Técnicos administrativos 2.203 2.445 12 

Docentes mestres 418 492 45 

Docentes doutores 623 1.918 190 

Matrículas no mestrado 847 2.501 219 

Matrículas no doutorado 172 1.186 646 

Projetos de pesquisa cadastrados 965 2.896 166 

Fonte: PRODIRH/UFG. 

Nota: Δ% = variação percentual. * Dados referentes a Junho/2017. 

   

 

 A estrutura administrativa da UFG passou por uma readequação, e no novo estatuto 

aprovado em 2013, estabeleceu-se como uma universidade multirregional, composta de 

múltiplos câmpus: Regional Goiânia (Colemar Natal e Silva, Samambaia e Aparecida de 

Goiânia), Regional Catalão (I e II), Regional Jataí (Riachuelo e Jatobá) e Regional Goiás 

(Cidade de Goiás). (UFG, 2013a). Além dessas regionais, a UFG trabalha para se fazer 

presente também nos municípios de Cidade Ocidental e de Porangatu.  Em 2015, foi doado à 

UFG um terreno de 500.592,58 m
2
 (ou 50,0592 ha) para instalação do Câmpus Cidade 

Ocidental. 

 Em 2016, ganhou ênfase o processo de emancipação de duas regionais, o que poderá 

ensejar novas reestruturações, as quais incluiriam a revisão e a atualização do PDI, do 

Estatuto e do Regimento e, inclusive, da CPA/CAVI. 
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2 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA UFG 

 

 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 na instituição para que a comunidade universitária pudesse 

participar da construção do 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, notadamente no projeto "Avaliação Institucional: uma mudança em curso"1, 

conduzido pela Comissão de Avaliação Institucional da UFG (CAVI). 

 No período de 1998-2001, ocorreu o 1
o
 ciclo autoavaliativo reflexivo-participativo, 

marcado pelo caráter formativo, não punitivo. Em 2002, foi concebido o Programa de 

Gestão Estratégica (PGE), que contemplou marcos teóricos, como a integração dos 

processos autoavaliativos; a participação coletiva; a perspectiva da globalidade; o processo 

formativo e ético; a integração de múltiplos instrumentos avaliativos e a combinação de 

diversas metodologias; o 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 representou uma das mudanças objetivas produzidas 

pelo projeto “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, ocorreram os 2
o
 e 3

o
 ciclos autoavaliativos. No decorrer 

do 3
o
 ciclo, em 2004, o Ministério da Educação (MEC) implantou o SINAES, que centrava-

se 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 n
o
 01/20052 criou a Comissão 

Própria de Avaliação da UFG. A recém-criada CPA assumiu então, na sua proposta de 

autoavaliação institucional, o projeto já em desenvolvimento pela CAVI intitulado 

                                                           
1 Avaliação Institucional: uma mudança em curso. Disponível em: <http: CPA/CAVI.prodirh.ufg.br>. Acesso 

em: 10/03/2015.  

2 Resolução CONSUNI 01/2005. Disponível em: <http://sistemas.ufg.br/consultas_publicas/ 

resolucoes/arquivos/Resolucao_CONSUNI_2005_0001.pdf>. Acesso em: 10/03/2015.  
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“Avaliação Institucional: uma mudança em curso”. As coincidências teórico-metodológicas 

existentes residem no fato de que ambos 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 n
o
 10/20063 institucionalizou o PGE. Nessa 

oportunidade, em consideração à história de avaliação da UFG ‒ anterior ao SINAES 

‒houve a fusão da CPA com a CAVI (CPA/CAVI), o que marcou o início do 4
o
 ciclo 

autoavaliativo. Este teve como pressuposto a avaliação como um instrumento de gestão, o 

qual, 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 (todo agrupamento 

de indivíduos que possuem atribuições de gestão na UFG). As respostas das questões 

relacionadas com as dez dimensões autoavaliativas 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 colocado à disposição da comunidade acadêmica em 

publicação impressa e eletrônica.  

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

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

condução do processo das Unidades Acadêmicas e 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 por intermédio dos sistemas 

informatizados.  

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

de Desenvolvimento Institucional (PDI4), com vigência para o período 2011-2015. Tal 

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

                                                           
3 Resolução CONSUNI 10/2006. Disponível em: <http://sistemas.ufg.br/consultas_publicas/resolucoes/ 

arquivos/Resolucao_CONSUNI_2006_0010.pdf>. Acesso em: 10/03/2015.  

4 Disponível em: https://prodirh.ufg.br/up/64/o/PDI_Atualizado_dez2013B.pdf. 
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desenvolvidos pela CPA/CAVI. Cabe o registro de que a instituição também elaborou seu 

primeiro Plano Diretor de Tecnologia da Informação5 (PDTI 2011-2012).  

 Em 2013-2014, no 7
o
 ciclo autoavaliativo, foram incorporados ao contexto da 

avaliação institucional a autoavaliação dos cursos de graduação pelos estudantes na 

modalidade Educação a Distância, a autoavaliação dos cursos de pós-graduação pelos 

estudantes desse nível. Também efetuou-se uma atualização do PDI para incluir elementos 

novos, como o Plano de Logística Sustentável6 (PLS 2014-2015).  

 Em 2015, no início do 8º ciclo (2015-2017), em razão de mudanças oficiais no ciclo 

avaliativo, de dois para três anos, houve mudanças nos instrumentos de regulação para fins 

de Reconhecimento/Recredenciamento de IES e para Avaliação de Cursos de Graduação, 

além da implantação na UFG do Sistema Integrado de Gestão (SIG), ocasião em que a 

CPA/CAVI vislumbrou uma oportunidade de refletir sobre o projeto de avaliação 

institucional em curso. Para tanto, foram feitas diversas reuniões e estudos sobre o tema, dos 

quais resultou um novo projeto, ampliando a integração dos processos internos e externos de 

avaliação. A renovação proposta atende também às premissas iniciais do SINAES, os quais 

buscam a globalidade das ações para aperfeiçoar os processos avaliativos e melhorar os 

diversos aspectos institucionais. Assim, no 8º ciclo inicia-se uma nova metodologia 

caracterizada pela renovação e integração dos processos avaliativos. Destacam-se também a 

atualização e a prorrogação do PDI (2011-2015) por mais dois anos, ou seja, para 2017
7
. 

 Em 2016 e 2017, por meio do portal institucional, foram colocados à disposição  

quatro (4) processos avaliativos: autoavaliação institucional (estudantes, professores e 

técnicos administrativos), autoavaliação discente (estudantes de graduação presencial e 

EaD), avaliação do desempenho didático do docente pelo estudante (de graduação presencial 

e EaD), e avaliação da turma pelo docente (de graduação presencial e EaD). Além dos 

processos rotineiros, foram feitas duas avaliações temáticas sob demanda. A primeira sobre 

o Sistema de Ética em Pesquisa na UFG, e a segunda acerca do currículo modular 

recentemente implementado pelo curso de Medicina. 

 Em 2017, o instrumento de avaliação do desempenho didático do docente pelo 

estudante foi adaptado para possibilitar a avaliação de professores orientadores de estágio. 

 

                                                           
5 Versão mais recente disponível em: https://www.prodirh.ufg.br/up/64/o/PDTI_Final.pdf. 

6 Disponível em: https://sustentabilidade.prodirh.ufg.br/up/676/o/original_Site_PLS-UFG_2014-2015.pdf. 
7
 Resolução Consuni 19/2015, disponível em: 

https://prodirh.ufg.br/up/64/o/Resolucao_Consuni_n_19_2015.pdf. 
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3 A COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 

 A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é denominada na UFG Comissão de 

Avaliação Institucional (CAVI), conforme Resolução do Conselho Universitário 

(CONSUNI) n
o.
 14/20098. Na estrutura física da universidade, a CPA/CAVI está localizada 

no Prédio da Reitoria, 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 assessoramento com a Reitoria. 

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

designados mediante portaria emitida pelo Reitor, sem mandato preestabelecido. Em 6 de 

janeiro de 2014, conforme Portaria n
o
 0351/20149, após 12 anos sob a mesma presidência, 

houve reconfiguração e recomposição da comissão para dar continuidade aos trabalhos. Em 

2015, a comissão era composta pela seguinte representatividade: docentes (12), técnicos 

administrativos (11), discentes (7) e sociedade civil organizada (2), designados pela Portaria 

n
o
 003910, de 8 de janeiro de 2015. Em 2016, ocorreu nova recomposição da comissão com a 

seguinte representatividade: docentes (13), discentes (6), técnicos administrativos (11) e 

sociedade civil organizada (4), designados pela Portaria n
o
 5.126

11
, de 6 de setembro de 

2016. 

 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.  

  

3.1 Ações da CPA/CAVI 

 

 As principais atribuições da comissão referem-se a incentivar e a orientar os 

processos de autoavaliação institucional nas Unidades Regionais, no ambiente acadêmico de 

graduação e pós-graduação (presencial e a distância); a sistematizar e a prestar informações 

                                                           
8 Resolução CONSUNI 14/2009. Disponível em:  <http://sistemas.ufg.br/consultas_publicas/resolucoes/ 

arquivos/Resolucao_CONSUNI_2009_0014.pdf>. Acesso em: 10/02/2016.  

9 Disponível em:<http://cavi.prodirh.ufg.br. Acesso em: 10/02/2016. 

10 Disponível em:<http://cavi.prodirh.ufg.br. Acesso em: 10/02/2016. 
11

 Disponível em:<http://cavi.prodirh.ufg.br. Acesso em: 22/02/2017. 
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solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP/MEC), durante o processo de avaliação, e pelo CONSUNI da UFG, por meio de 

relatórios, pareceres e eventuais recomendações; e a divulgar amplamente suas atividades à 

comunidade acadêmica. Além destas atribuições, a CPA/CAVI também atua para auxiliar 

diretores de Unidades Acadêmicas e de Unidades Acadêmicas Especiais na avaliação do 

desempenho didático do docente pelo discente; assessorar coordenadores na autoavaliação 

dos cursos de graduação; participar das 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. 

 

3.1.1 Ações planejadas e executadas 

 

 De janeiro a março de 2015, as ações da CPA/CAVI centraram-se na revisão do 

“Relatório de Autoavaliação Institucional 2013-2014”, para fins de publicação online no 

sítio da UFG e postagem no sistema e-MEC, finalizando o 7º ciclo avaliativo. 

 A partir de março de 2015, iniciou-se o planejamento do 8º ciclo avaliativo. As ações 

planejadas da CPA/CAVI para 2015-2017 estão detalhadas no Apêndice I.  

 Para além das atividades planejadas descritas no Apêndice I, outras ações destinadas 

à comissão foram efetuadas, em busca de uma sistemática de assessoria e apoio aos diretores 

de Unidades Acadêmicas e de Unidades Acadêmicas Especiais e Núcleos de Gestão: 

 para diferentes processos e etapas de autoavaliação correspondentes ao 8º ciclo 

(2015-2017); 

 na avaliação do desempenho didático do docente pelo discente no contexto da 

Resolução CONSUNI n° 32/2013, atualizada pela Resolução CONSUNI n° 18/2017, 

referente à carreira do magistério superior, estágio probatório e progressão funcional; 

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

planejamento. 

 Em relação à produção do conhecimento, os membros da CPA/CAVI participaram 

no triênio 2015-2017 de eventos institucionais e nacionais que abordaram temáticas 

relacionadas à avaliação institucional. O Apêndice II apresenta a relação de eventos em que 

os membros da comissão estiveram presentes. 
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 As ações da CPA/CAVI visam ao 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”. (UFG, 2013a) 

 

3.1.2 Meta-avaliação 

 

 A CPA/CAVI fez-se presente no 12º Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão 

(CONPEEX) da UFG, interagindo com a comunidade universitária, com a finalidade de 

ampliar a visibilidade e a participação nos processos da avaliação institucional da 

universidade. 

 Para aproveitar o intenso fluxo de pessoas no CONPEEX, a CPA/CAVI efetuou uma 

enquete
12

 sobre a avaliação na UFG e sobre a avaliação dos professores pelos estudantes, 

contemplando questões de múltipla escolha, e a oportunidade de manifestações por meio de 

questões discursivas, preservando o anonimato dos participantes. Entre as contribuições 

recebidas, é recorrente a percepção de que inexiste causalidade direta entre as ações 

efetuadas e os registros avaliativos dos estudantes, como ilustra a seguir o depoimento de 

um estudante:  

  

O sistema de Avaliação é muito interessante, do ponto de vista que fornece voz aos 

estudantes quanto ao desempenho e atuação dos professores, porém, na prática, creio 

que principalmente as reclamações dos estudantes não são levadas em consideração de 

forma efetiva, fazendo com que muitas reivindicações possam parecer, de certo modo, 

invalidadas pela instituição.  

 

 Essa desconexão entre o diagnóstico e a ação decorrente desmotiva a participação 

dos estudantes na avaliação, conforme outro relato: “Gostaria que o resultado das 

avaliações fosse mais efetivo. Muitos professores recebem reclamações recorrentes, 

entretanto semestre após semestre os problemas continuam os mesmos”. 

 Outra questão apontada diz respeito à insatisfação com o período atual da avaliação 

do docente pelo discente. Foi mencionado pela maioria dos professores participantes e por 

boa parte dos estudantes que se deveria “... condicionar de alguma forma a matrícula à 

avaliação do docente, para que mais alunos participem [sic] e a avaliação tenha relevância 

estatística”.  

                                                           
12

 As questões podem ser acessadas em: http://goo.gl/forms/jE9kRYmD1U. 
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 Entre as contribuições para a melhoria do instrumento de avaliação do desempenho 

do professor, encontram-se propostas de questões elaboradas pelos estudantes: “Questões 

que eu gostaria de ver: 1) você se matricularia em outra disciplina com este professor? 2) 

você recomendaria a um colega fazer esta disciplina com este professor?". 

 Outro aspecto a ser melhorado no novo projeto de avaliação, segundo sugestões da 

comunidade, refere-se ao instrumento avaliativo, o qual passará a conter questões sobre a 

relação interpessoal professor-estudante. 

 A Figura 1 apresenta os resultados para 367 respostas acerca da quantidade máxima 

de questões avaliativas que os estudantes estariam dispostos a responder sobre o 

desempenho do docente. Cerca de 61% dos estudantes preferem no máximo até 10 questões. 

 

Figura 1– Número máximo de questões sobre a avaliação do desempenho do professor 

 

Fonte: http://cavi.prodirh.ufg.br. 

 A Figura 2, por sua vez, exibe os resultados para 365 respostas acerca da quantidade 

máxima de questões avaliativas que a comunidade universitária estaria disposta a responder 

na avaliação institucional. Cerca de 57%  da comunidade prefere até 10 questões.  
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Figura 2– Número máximo de questões sobre a avaliação institucional 

 
Fonte: http://cavi.prodirh.ufg.br. 

  

Pode-se inferir que instrumentos mais concisos predispõem a uma maior participação 

que questionários muito extensos, e que a qualidade da avaliação pode ficar comprometida 

se o número de questões for demasiado reduzido. 

 Todos estes elementos foram considerados na construção do novo projeto de 

avaliação institucional da UFG. Desta forma, a participação da comunidade tornou-se 

efetiva, sendo algumas sugestões implementadas no primeiro semestre de 2016. 
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4 NOVO PROJETO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: RENOVAÇÃO E 

INTEGRAÇÃO 

 

Conforme conceituação da Organização das Nações Unidas (ONU, 1984), “projeto é 

um empreendimento planejado que consiste num conjunto de atividades inter-relacionadas e 

coordenadas, com o fim de alcançar objetivos específicos dentro dos limites de um 

orçamento e de um período de tempo dados”. 

 E, tendo em vista a Lei do SINAES, o projeto de avaliação da UFG é um 

empreendimento colaborativo que visa a identificar o significado de sua atuação, por meio 

de suas atividades, cursos, programas, projetos e setores, considerando as diferentes 

dimensões institucionais com periodicidade de três anos, compondo um ciclo avaliativo 

completo. 

 

4.1 Objetivos geral e específicos 

 

 O objetivo geral é "elevar a qualidade das atividades acadêmicas e de gestão, 

contribuindo para a consolidação do compromisso social da UFG". E os objetivos 

específicos são: 

 Diagnosticar a conjuntura institucional; 

 Subsidiar a gestão no planejamento e redirecionamento das ações; 

 Subsidiar a instituição perante os procedimentos regulatórios; 

 Promover o desenvolvimento de uma cultura de avaliação; 

 Gerir e operacionalizar as rotinas da CPA/CAVI.  

 

4.2 Metodologia 

 

 A avaliação institucional agregará informações dos âmbitos interno e externo. 

Integrar a avaliação interna e externa apresenta-se como uma inovação na avaliação, ao 

passo que amplia o olhar da instituição sobre si mesma, sobre seus aspectos macro e micro 

institucionais.  

 A metodologia de construção do modelo que integra os processos avaliativos 

internos e externos à IES respeita diversas características e operacionalização de cada 

processo, conforme a seguir: 
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4.2.1 Autoavaliação Institucional 

 Dimensões avaliadas: planejamento e avaliação institucional, infraestrutura física, 

políticas acadêmicas, políticas de gestão, desenvolvimento institucional. 

 Avaliadores: professores, servidores técnico-administrativos e estudantes. 

 Operacionalização: a CPA elabora o instrumento de avaliação, deixa disponível no Portal 

Institucional, sistematiza e divulga os resultados. 

 Responsável pela análise: CPA. 

 Periodicidade: trienal. 

 

4.2.2 Análise dos indicadores de qualidade do INEP/MEC e Capes 

 Dimensões analisadas: conceitos/indicadores avaliativos de graduação, dos programas de 

pós-graduação stricto sensu e institucionais.  

 Avaliadores: INEP/MEC e Capes. 

 Operacionalização: a CPA sistematiza anualmente conforme os grupos/áreas avaliadas e 

divulga os resultados das avaliações realizadas pelo INEP/MEC e Capes. 

 Responsável pela análise: a CPA. 

 Periodicidade: anual. 

 

4.2.3 Análise dos relatórios-síntese do Enade de cursos de graduação presenciais e a 

distância 

 Dimensões avaliadas: recursos físicos e pedagógicos. 

 Avaliadores: INEP/MEC e CPA. 

 Operacionalização:  

o para os cursos de graduação submetidos ao Enade: (1) em formato padronizado, o Núcleo 

Docente Estruturante (NDE), analisa os dados originados do Enade; (2) submete às 

instâncias competentes dos cursos para o planejamento de ações acadêmico-administrativas; 

e (3) encaminha à CPA para registro e divulgação; 

o para os cursos de graduação ainda não submetidos ao Enade: (1) a CPA sensibiliza e 

aplica o questionário de avaliação do ambiente acadêmico correspondente ao respondido 

pelos concluintes dos cursos na época do Enade; (2) em formato padronizado, o NDE 

analisa os dados originados a partir desse instrumento; (3) submete às instâncias 



26 

 

competentes dos cursos para o planejamento de ações acadêmico-administrativas; e (4) 

encaminha à CPA para registro e divulgação. 

 Responsável pela análise: NDE. 

 Periodicidade: trienal. 

 

4.2.4 Análise dos relatórios das avaliações in loco de cursos de graduação (presenciais e 

a distância) 

 Dimensões avaliadas: recursos físicos e pedagógicos. 

 Avaliadores: INEP/MEC. 

 Operacionalização: a CPA sistematiza os relatórios de avaliação in loco, elabora painel da 

instituição e divulga. 

 Responsável pela análise: NDE. 

 Periodicidade: variável, na dependência da duração dos cursos (reconhecimento); trienal 

(renovação de reconhecimento). 

 

4.2.5 Avaliação do docente pelo estudante 

 Dimensões avaliadas: desempenho didático, relação interpessoal, respeito e cumprimento 

das normas institucionais. 

 Avaliadores: estudantes. 

 Operacionalização: a CPA coloca à disposição o instrumento de avaliação pertinente a ser 

respondido pelos estudantes por meio do Portal Institucional. Os resultados são publicados 

individualmente e agrupados por unidade acadêmica ou curso. 

 Responsável pela análise: docentes, coordenação de curso e chefia ou diretoria da 

unidade acadêmica. 

 Periodicidade: semestral. 

 

4.2.6 Autoavaliação docente 

 Dimensões avaliadas: desempenho didático, relação interpessoal, respeito e cumprimento 

das normas institucionais. 

 Avaliadores: docentes. 
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 Operacionalização: no encerramento do semestre letivo a CPA deixa disponível o 

instrumento de avaliação pertinente a ser respondido pelos professores via Portal 

Institucional. Os resultados são consolidados e divulgados para análise. 

 Responsável pela análise: coordenação de curso e chefia ou diretoria da unidade 

acadêmica. 

 Periodicidade: semestral. 

 

4.2.7 Avaliação da turma pelo docente 

 Dimensões avaliadas: desempenho acadêmico, relação interpessoal, respeito e 

cumprimento das normas institucionais. 

 Avaliadores: docentes. 

 Operacionalização: no encerramento do semestre letivo a CPA coloca à disposição o 

instrumento de avaliação pertinente a ser respondido pelos professores via Portal 

Institucional. Os resultados são consolidados e divulgados para análise. 

 Responsável pela análise: coordenação de curso e chefia ou diretoria da unidade 

acadêmica. 

 Periodicidade: semestral. 

 

4.2.8 Autoavaliação discente 

 Dimensões avaliadas: desempenho acadêmico, relação interpessoal, respeito e 

cumprimento das normas institucionais. 

 Avaliadores: estudantes. 

 Operacionalização: a CPA deixa disponível o instrumento de avaliação pertinente a ser 

respondido pelos estudantes via Portal Institucional. Os resultados são consolidados e 

divulgados para análise. 

 Responsável pela análise: coordenação de curso e chefia ou diretoria da unidade 

acadêmica. 

 Periodicidade: semestral. 

4.2.9 Avaliação de estágio obrigatório 

 Dimensões avaliadas: orientação, supervisão, ambiente do estágio. 

 Avaliadores: estudantes. 
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 Operacionalização: a CPA coloca à disposição o instrumento de avaliação pertinente a ser 

respondido pelos estagiários via Portal Institucional. Os resultados são consolidados e 

divulgados para análise. 

 Responsável pela análise: coordenação de estágio e chefia ou diretoria da unidade 

acadêmica. 

 Periodicidade: semestral. 

 

4.2.10 Avaliação da Instituição pelo egresso 

 Dimensões avaliadas: formação profissional e inserção no mercado de trabalho. 

 Avaliadores: egressos. 

 Operacionalização: o Portal Institucional permanece acessível e, uma vez a cada três 

anos, a base de dados é consolidada. A estratificação se dá pelo tempo decorrido da 

formatura e pela resposta do egresso. 

 Responsável pela análise: a CPA registra, analisa e divulga. 

 Periodicidade: trienal. 

 

4.2.11 Avaliação dos egressos da UFG pelos empregadores 

 Dimensões avaliadas: formação profissional, competência, proatividade. 

 Avaliadores: empregadores. 

 Operacionalização: a CPA coloca à disposição o instrumento de avaliação às empresas e 

sistematiza os resultados. As empresas são escolhidas por amostragem. A cada ano, aplica-

se o instrumento por área do conhecimento à semelhança dos ciclos do Enade. 

 Responsável pela análise: a CPA registra, analisa e divulga. 

 Periodicidade: trienal conforme área do conhecimento. 

 

4.2.12 Avaliação do ensino fundamental e médio 

 Dimensões avaliadas: organização do trabalho pedagógico, a relação entre professores e 

estudantes, infraestrutura. 

 Avaliadores: professores, coordenação pedagógica, setor de psicologia e representantes 

discentes. 

 Operacionalização: a reunião do conselho de classe contempla informes da Coordenação 

Pedagógica, informações gerais dos professores e dos representantes discentes sobre as 
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turmas e a relação com o professor. São discutidas as facilidades e dificuldades da 

aprendizagem, e, quando necessário, com intervenção do Setor de Psicologia. Ao final são 

feitos encaminhamentos para resolução dos problemas apontados e convoca-se uma reunião 

de pais, na qual são apresentados os rendimentos de aprendizagem dos alunos. 

 Responsável pela análise: coordenação pedagógica. 

 Periodicidade: variável, bimestral ou trimestral. 

 

4.2.13 Avaliações temáticas sob demanda 

 Categoria: a definir conforme demanda (extensão, pesquisa, inovação, 

internacionalização, orientação de trabalho de conclusão de cursos e outras). 

 Dimensões avaliadas: conforme o tema. 

 Avaliadores: a definir. 

 Operacionalização: metodologia própria a partir do tema. 

 Responsável pela análise: demandante. 

 Periodicidade: conforme demanda. 

 

4.2.14 Grupo focal 

 Complementa as ações autoavaliativas, permitindo explorar e entender as ideias e as 

reações dos integrantes dos grupos que representam uma amostra do universo objeto de 

estudo. 

 Dimensões avaliadas: planejamento e avaliação institucional, desenvolvimento 

institucional, políticas acadêmicas, políticas de gestão, infraestrutura física, relações 

interpessoais. 

 Avaliadores: comunidade acadêmica e representantes da sociedade civil. 

 Operacionalização: a CPA realiza reuniões envolvendo a comunidade acadêmica e 

externa a UFG para discussão sobre aspectos relacionados à realidade institucional. O Grupo 

Focal é composto por no mínimo 5 e máximo de 10 participantes e tem como mediador um 

representante da CPA, que elabora um relatório com base nas discussões e divulga para 

análise. 

 Responsável pela análise: demandante e CPA. 

 Periodicidade: sob demanda. 
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4.3 Instrumentos de avaliação institucional 

 

 No decorrer dos ciclos avaliativos, os instrumentos de avaliação foram se adequando 

às necessidades conjunturais, tendo sofrido revisões sistemáticas. Nos três primeiros ciclos 

(1998-2001; 2002-2003; 2004-2005) a metodologia de Grupos Focais foi utilizada. A partir 

do 4º ciclo avaliativo (2006-2008) da UFG, conforme projeto de avaliação institucional 

regulamentado pela Resolução CONSUNI n° 10/2006, introduziram-se questionários como 

alternativa de instrumentos autoavaliativos. Na execução do novo projeto de avaliação, no 

8° ciclo (2015-2017), são utilizados instrumentos compatíveis com os processos avaliativos 

previamente apresentados. 

4.4 Formas de análise e tratamento dos dados 

 

Os dados resultantes dos processos avaliativos são colocados à disposição pelo 

Módulo de Avaliação Institucional do Sistema Integrado de Gestão (SIG) em formato de 

tabela Excel. Nestas tabelas os dados podem ser agrupados conforme o interesse de análise: 

categoria (estudante, docente ou técnico administrativo em educação), eixo ou dimensão do 

SINAES, por unidade acadêmica, por curso, área do saber, gênero, entre outras.  

Com o intuito de propiciar uma melhor perspectiva de análise, utilizou-se também o 

software livre Tableau. Mediante essa ferramenta, pode-se visualizar a média de cada 

questão por um gráfico interativo, no qual o usuário pode escolher o processo avaliativo e o 

curso avaliado. 

Para obter outras informações e detalhamento desses resultados, foi desenvolvido um 

aplicativo denominado ReCAVIUFG, criado mediante o uso do software R e o 

pacote Shiny. No aplicativo pode-se visualizar o quadro resumo estatístico por unidade 

acadêmica e por questão avaliada, contendo a distribuição da frequência das notas por 

questão avaliada, a participação discente, valor mínimo atribuído, 1º quartil, média, desvio 

padrão, mediana, 3º quartil, valor máximo atribuído, BoxPlot, além do gráfico com o índice 

de aceitabilidade docente, por unidade e a média da UFG. O índice de aceitabilidade docente 

resulta do questionamento feito aos estudantes se eles fariam outra disciplina com o 

professor avaliado. 
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5 RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

  

A partir de 2016, foi implantado o módulo de Avaliação Institucional no SIG. Neste 

módulo, docentes, estudantes e técnicos administrativos acessam os processos avaliativos, 

colocados à disposição pela CPA/CAVI, por meio do portal institucional 

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

 A seguir, apresentam-se os resultados dos processos avaliativos no triênio 2015-

2017. 

 

5.1 Autoavaliação Institucional 

 

 O instrumento para autoavaliação institucional foi construído com base nos eixos do 

SINAES, totalizando 25 questões a serem respondidas em dois momentos distintos, de 

forma a não sobrecarregar a comunidade acadêmica, atendendo à sugestão expressa por 

ocasião de uma consulta feita no processo de meta-avaliação. Assim, em 2016 foram 

lançadas 15 questões, e, em 2017, as 10 questões restantes. 

 O período avaliativo, para docentes e estudantes, variou conforme o calendário 

acadêmico de cada regional. Na oportunidade, além de estudantes e professores, foram 

agregados os TAEs, dessa forma abrangendo o universo acadêmico. 

 Os resultados a seguir englobam os eixos Desenvolvimento Institucional, Políticas 

Acadêmicas, Políticas de Gestão e Infraestrutura.  Além das 25 questões, o instrumento 

inclui um campo para inserir comentários sobre algum aspecto julgado importante e não 

previsto no questionário disponível.  

 Os avaliadores atribuíram uma nota (de zero "discordo totalmente" a dez "concordo 

totalmente") baseada na concordância com as assertivas do Quadro  2. 

 

Quadro  2 – Questões da Avaliação Institucional (AI) 

Na sua percepção,  

1. As ações de inclusão social desenvolvidas na UFG são coerentes com a missão institucional 

2. A UFG promove atividades voltadas para a cooperação, intercâmbio e programas com 

finalidades de internacionalização. 

3. As práticas de ensino desenvolvidas pelos cursos de graduação são contextualizadas à 

realidade/necessidade social. 

4. Os programas de pós-graduação ofertados são contextualizados à realidade/necessidade social. 

5. As ações de extensão desenvolvidas pela instituição são contextualizadas à 
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realidade/necessidade social. 

6. As ações institucionais buscam a inovação tecnológica. 

7. Os canais de comunicação existentes dão visibilidades às ações institucionais. 

8. Os programas de assistência estudantil são adequados para promoção da inclusão e permanência. 

9. Os egressos da instituição são bem aceitos no ambiente socioeconômico. 

10. A instituição dispõe de salas de aula adequadas/suficientes à execução de suas atividades. 

11. A instituição dispõe de laboratórios adequados/suficientes (dimensão, limpeza, iluminação, 

ventilação, segurança e conservação, plano de atualização e acessibilidade) à execução das 

práticas didáticas. 

12. O sistema de Bibliotecas possui acervo (físico e eletrônico/digital) que atende às necessidades 

institucionais. 

13. O sistema de Bibliotecas possui sala(s) de apoio de informática ou infraestrutura equivalente que 

atende às necessidades institucionais. 

14. Os recursos de tecnologias de informação e comunicação disponíveis atendem às necessidades 

dos processos de ensino e aprendizagem.  

15. Os espaços de convivência e de alimentação existentes atendem às demandas da comunidade 

universitária.  

16. O Planejamento da UA/UAE/OA considera o alinhamento ao PDI. 

17. No Planejamento da UA/UAE/OA existem ações decorrentes dos processos avaliativos. 

18. Existe mecanismo de acompanhamento, avaliação e readequação das ações planejadas. 

19. As ações de capacitação e qualificação docente atendem às necessidades de melhoria 

institucional. 

20. As ações de capacitação e qualificação do corpo técnico-administrativo atendem às necessidades 

de melhoria institucional. 

21. Os diversos níveis da gestão institucional, desde a sala de aula/ambiente administrativo até a 

gestão superior, estão articulados em prol do desenvolvimento institucional. 

22. No cenário atual, as demandas financeiras são supridas satisfatoriamente, via recursos 

institucionais e provenientes da própria UA/UAE/OA. 

23. A atribuição/distribuição de tarefas/atividades/responsabilidades é adequada à necessidade da 

UA/UAE/OA. 

24. A instituição dispõe de instalações administrativas adequadas/suficientes (dimensão, limpeza, 

iluminação, ventilação, segurança e conservação, plano de atualização e acessibilidade) às 

necessidades institucionais. 

25. A instituição dispõe de equipamentos e material de expediente adequados/suficientes para 

execução de suas atividades. 

Fonte: CPA/CAVI-UFG. 

 

 A Autoavaliação Institucional, colocada à disposição em 2016, contou com a 

participação de 11.603 (40%) estudantes, 1.063 (44%) docentes e 2.394 (97%) técnicos 

administrativos em educação. A Figura 3 ilustra a média de cada resposta por categoria 

avaliativa. 
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Figura 3– Resultados da Avaliação Institucional (2016) 

 

 

Fonte: CPA/CAVI-UFG 

 

 De modo geral, pelos dados apresentados na Figura 3 e no Quadro  3, a percepção da 

comunidade acadêmica foi favorável. Nota-se um equilíbrio nas avaliações feitas pelos 

docentes e discentes, enquanto os técnicos administrativos atribuíram pontuação média 

superior em todos os quesitos avaliados, bem como apresentou menor desvio-padrão nas 

notas atribuídas, ou seja, maior homogeneidade nas respostas. 

 

Quadro  3– Médias e desvio padrão das respostas atribuídas às questões de AI (2016) 

 

QUESTÕES 

CATEGORIA  

Média 

Geral 

DISCENTE DOCENTE TAE 

Média Desvio Média Desvio Média Desvio 

1 7,41 2,17 7,68 2,11 8,36 1,28 7,82 
2 7,15 2,45 7,63 2,13 8,32 1,35 7,70 

3 7,21 2,26 7,39 1,95 8,12 1,37 7,57 

4 7,37 2,17 7,38 2,11 8,12 1,48 7,62 
5 7,48 2,09 7,85 1,80 8,13 1,41 7,82 

6 7,32 2,21 7,14 2,15 8,08 1,42 7,51 
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7 7,14 2,29 6,78 2,38 7,86 1,39 7,26 

8 6,53 2,75 6,93 2,23 7,84 1,43 7,10 
9 7,68 2,07 8,18 1,62 8,35 1,29 8,07 

10 7,38 2,39 6,68 2,47 7,85 1,50 7,30 
11 6,63 2,55 5,92 2,50 7,49 1,60 6,68 

12 7,63 2,25 6,87 2,19 8,09 1,34 7,53 
13 8,02 2,13 7,19 2,18 8,11 1,36 7,77 

14 7,45 2,06 6,65 2,25 7,90 1,39 7,33 

15 6,15 2,90 5,56 2,80 7,37 1,85 6,36 
Fonte: CPA/CAVI-UFG. 

 

As questões que dizem respeito à aceitação do egresso no ambiente socioeconômico 

e as atividades de extensão da UFG (questões 5 e 9) foram as melhores avaliadas, 

demonstrando assim que a universidade vem contribuindo de maneira satisfatória para a 

formação de profissionais capacitados e cientes de seu papel na sociedade. 

Em contrapartida, as questões relacionadas à infraestrutura (questões 11 e 15) 

tiveram avaliações inferiores pelas três categorias, menores médias e maior variabilidade, 

merecendo maior atenção dos gestores da instituição. 

A Autoavaliação Institucional, no que se refere às questões 16 a 25, contou com a 

participação de 2.387 (96%) docentes e 2.445 (100%) técnicos administrativos em educação. 

A Figura 3 ilustra a média de cada resposta por categoria avaliativa. 

 

Figura 4– Resultados da Avaliação Institucional (2017) 

 

 

 

Fonte: CPA/CAVI-UFG. 
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 De modo geral, pelos dados apresentados na Figura 3 e no Quadro  3, nota-se um 

equilíbrio nas avaliações feitas pelos docentes e pelos técnicos administrativos. Estes 

últimos atribuíram pontuação média superior na maioria dos quesitos avaliados; no entanto 

apresentou maior desvio-padrão nas notas atribuídas, ou seja, menor homogeneidade nas 

respostas.  

 

Quadro  4 – Médias e desvio padrão das respostas atribuídas às questões de AI (2017) 

 

QUESTÕES 

 

Média 

Geral 

DOCENTE 484 TAE Média 

Geral Média Desvio Média Desvio 

16 7,76 2,13 7,30 3,41 7,53 
17 7,17 2,54 7,16 3,42 7,16 
18 6,90 2,48 7,02 3,40 6,96 
19 6,92 2,55 7,04 3,47 6,98 
20 6,91 2,49 7,09 3,34 7,00 
21 6,96 2,33 7,09 3,36 7,02 
22 4,57 2,70 6,36 3,34 5,47 
23 6,32 2,51 7,05 3,30 6,69 
24 6,54 2,42 6,79 3,30 6,66 
25 6,60 2,37 6,92 3,29 6,76 

Fonte: CPA/CAVI-UFG. 

 

As questões referentes ao planejamento da UFG (questões 16 a 18) foram as 

melhores avaliadas. Mesmo assim, dada a sua importância, merece atenção a necessidade de 

ampliar o alinhamento do planejamento ao PDI, bem como dar visibilidade às ações 

decorrentes dos processos avaliativos, além de promover o acompanhamento do 

planejamento. 

A avaliação das ações de capacitação (questões 19 e 20) e da articulação dos diversos 

níveis da gestão institucional em prol do desenvolvimento institucional (questão 21) foi 

satisfatória. 

Constata-se que a questão relacionada ao suprimento das demandas financeiras 

(questão 22) obteve avaliações inferiores pelas duas categorias, menores médias e maior 

variabilidade, merecendo maior atenção dos gestores da instituição. 

A adequação da atribuição ou distribuição de tarefas/atividades/responsabilidades à 

necessidade da unidade acadêmica ou órgão administrativo (questão 23) e as questões 

relacionadas à infraestrutura (questões 24 e 25) também necessitam de atenção dos gestores.  

Finaliza a autoavaliação institucional com um campo destinado a comentários 

julgados oportunos, o que confere, assim, um aspecto qualitativo ao processo. Foram 

registrados 504 comentários no campo “Observações Gerais”, entre os quais destacamos 

alguns ilustrativos dos valores avaliados nas questões supracitadas.  
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Comentário referente à inclusão social: 

No inicio do semestre fui pego de surpresa com um novo desafio em minha 

carreira: adequar todo o meu material e planejamento para atender uma aluna 

portadora de necessidades especiais. Tive grande apoio do núcleo de 

acessibilidade, da direção da escola de engenharia elétrica, mecânica e de 

computação, do laboratório de microcontroladores e microprocessadores e do 

mediaLab, aos quais sou extremamente grato. A oportunidade de viver esse 

desafio já no meu período probatório é uma experiência excepcional. Creio que 

novos desafios virão e estarei preparado para atender a sociedade da melhor 

maneira. 

 

Com base no comentário registrado, obtém-se uma visão da experiência adquirida 

pela professora no início de sua função na universidade. Ela parece propor uma visão e uma 

interpretação de fatos cotidianos no espaço educacional com a participação de outros 

sujeitos. Nota-se em seu registro um olhar voltado para a realidade que vivenciou com seus 

alunos em relação aos materiais didáticos, que não eram adequados para atender uma 

clientela específica. Entretanto, a educadora encontrou apoio em outros órgãos que foram 

primordiais para a interação professor/aluno no processo de ensino-aprendizagem. Por fim, 

partindo do registro da docente constata-se que não é possível trabalhar sem a perspectiva da 

diversidade presente em sala de aula, pois ela promove os valores humanos universais, 

garante a qualidade dos recursos humanos e o respeito pela diversidade cultural. 

Comentários referentes à infraestrutura: 

 

Sou professora e tenho compromisso com o meu trabalho. Os cursos de pedagogia 

precisam oferecer recursos para que os acadêmicos possam ter uma formação 

diferenciada. Muitas escolas particulares (não só) possuem condições para que os 

alunos possam ter uma aprendizagem contextualizada, utilizando multimídias, 

laboratórios informatizados, etc. Nossos alunos formam sem ter acesso a esses 

recursos. Eles apenas sabem que devem planejar aulas diferentes, mas 

desconhecem como, não conhecem os recursos, nunca viram, nunca usaram. Vão 

continuar a escola tradicional. Desculpe-me do desabafo. (comentário n° 1) 

 

A UFG carece de salas de aula que comportem um maior número de estudantes. 

Acredito que poderia também se intensificar mais as políticas de inclusão social, 

com maior atendimento as necessidades de alunos mais carentes. Falta 

iluminação no campus 2, o que gera grande insegurança para alunos e 

professores que precisam estar no campus 2 a noite. O processo de compra e 

entrega de bens precisa ser melhorado, talvez com uma maior informatização 

para permitir melhor controle de almoxarifados. (comentário n° 2) 

 

 

Um dos temas mencionado nas “Observações Gerais” diz respeito à infraestrutura. 

Em meio a tantos desafios no decorrer dos processos formativos uma professora nos traz 

como informação o seu compromisso com o trabalho. No registro é perceptível a 

insatisfação presente na leitura feita pela professora sobre a disponibilidade de recursos de 

tecnologia da informação em sua unidade acadêmica, tendo como respaldo uma comparação 
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com escolas particulares. Ela considera que os recursos de multimídia e de laboratórios 

podem facilitar a didática e uma aprendizagem contextualizada. No segundo comentário, 

chama a atenção na fala do outro docente a necessidade do aumento de políticas de inclusão 

social e aspectos relacionados à melhoria da segurança.  

5.2 Análise dos indicadores de qualidade do INEP/MEC e CAPES 

 

Esta dimensão da avaliação abrange diversos indicadores, os quais, analisados em 

conjunto com os resultados gerados pelos dados internos, reforçam o caráter global e 

formativo do processo. 

 

5.2.1 Conceitos do Enade 

 

 O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) atualmente é 

direcionado 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.  

 Os resultados do Enade, cujo conceito varia de 1 a 5, 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 feito pelo 

MEC, levando as instituições a adotarem medidas para sanar as deficiências apontadas nos 

cursos. 

 Os resultados do Enade são divulgados a cada três anos para cada grupo de cursos. 

Da  

Figura 5 até a Figura 7 estão expostos os dados mais recentes divulgados pelo INEP/MEC
13

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Dados mais recentes disponíveis até a elaboração deste relatório. 
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Figura 5– Conceitos Enade 2013 e 2016 

 
Fonte: INEP/MEC. 

  

 

 

 Dos 18 cursos avaliados pelo Enade em 2013, todos tiveram conceitos satisfatórios, 

sendo 28% com Conceito 3, 61% com Conceito 4, e 11% apresentando Conceito 5. Em 

2016, dos 19 cursos avaliados, 84% deles apresentaram conceito satisfatório. 
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Figura 6– Conceitos Enade 2014
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Fonte: INEP/MEC. 

 

Dos 63 cursos avaliados pelo Enade em 2014, 66,7% obtiveram conceitos 

satisfatórios, iguais ou superiores a 3. Os demais cursos apresentaram conceitos 

insatisfatórios e devem constituir casos de estudo dos NDEs dos respectivos cursos, na 

perspectiva de melhoria da qualidade.  

 

Figura 7– Conceitos Enade 2015 

 

Fonte: INEP/MEC. 
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 Em 2014, dos 11 cursos, um obteve conceito insatisfatório, indicando que diversos 

aspectos avaliativos não contemplam os quesitos mínimos exigidos. As medidas corretivas 

foram estabelecidas em protocolo de compromisso e vem sendo tomadas com o objetivo de 

elevar o conceito. Os demais (10 cursos) obtiveram conceitos satisfatórios, sendo 9% com 

Conceito 3, 37% com Conceito 4, e 45% apresentaram o conceito máximo (5). 

  

5.2.2 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. São eles: 

Desempenho dos Estudantes, Corpo Docente e Percepção Discente sobre as Condições do 

Processo Formativo. 

 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). Da 

Figura 8 até a Figura 10, são apresentados os dados mais recentes colocados à disposição 

pelo INEP/MEC para os cursos submetidos ao Enade.  

 

Figura 8 – CPC 2013 

 

Fonte: INEP/MEC. 
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Figura 9– CPC 2014 

 

Fonte: INEP/MEC. 

 

Figura 10– CPC 2015 

 

Fonte: INEP/MEC. 

 

 Os conceitos apresentados configuram um quadro em que cerca de 50% dos cursos 
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seja a melhoria da qualidade ou o tratamento para sanar eventuais problemas devem pautar 
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5.2.3 Conceitos CAPES 

 

 Ao final de 2017 a pós-graduação stricto sensu na UFG contava com um total de 78 

Programas de Pós-Graduação (PPGs) em funcionamento (Quadro  5). Do total de 78 PPGs, 

38 possuem cursos de doutorado e 10 são mestrados profissionais, sendo mais de 50% 

criados a partir de 2009. A maior parte dos PPGs (60) encontra-se na Regional Goiânia, mas 

o número de PPGs nas Regionais de Catalão e de Jataí cresceu rapidamente nos últimos 

anos.  

   

Quadro  5– Cursos de pós-graduação stricto sensu oferecidos pela UFG no ano de 2017, área de avaliação e 

conceitos CAPES 

Nome do Programa Nível  

ME DO PROF 

Administração (Reg. Goiânia) 4   

Administração Pública - Profiap (Reg. Goiânia)   4 

Agronegócio (Reg. Goiânia) 4 4  

Agronomia (Reg. Goiânia) 4 4  

Agronomia - Produção Vegetal (Reg. Jataí) 3   

Antropologia Social (Reg. Goiânia) 4 4  

Arte e Cultura Visual (Reg. Goiânia) 4 4  

Assistência e Avaliação em Saúde (Reg. Goiânia) 3   

Biociência Animal (Reg. Jataí) 4   

Biodiversidade Animal (Reg. Goiânia) 4   

Biodiversidade Vegetal (Reg. Goiânia) 2*   

Biologia da relação parasito-hospedeiro (Reg. Goiânia) 4 4  

Biotecnologia e Biodiversidade (Reg. Goiânia)  4  

Ciência Animal (Reg. Goiânia) 5 5  

Ciência da Computação (Reg. Goiânia) 4 4  

Ciência e Tecnologia de Alimentos (Reg. Goiânia) 4 4  

Ciência Política (Reg. Goiânia) 3   

Ciências Ambientais (Reg. Goiânia) 6 6  

Ciências Aplicadas à Saúde (Reg. Jataí) 3   

Ciências Biológicas (Reg. Goiânia) 5 5  

Ciências Contábeis (Reg. Goiânia) 3   

Ciências da Saúde (Reg. Goiânia) 4 4  

Ciências Exatas e Tecnológicas (Reg. Catalão)  4  

Ciências Farmacêuticas (Reg. Goiânia) 4 4  

Comunicação (Reg. Goiânia) 4   

Direito Agrário (Reg. Goiânia) 4   

Direito e Políticas Públicas (Reg. Goiânia)   3 

Direitos Humanos (Reg. Goiânia) 4   

Ecologia e Evolução (Reg. Goiânia) 7 7  

Economia (Reg. Goiânia) 3   

Educação (Reg. Jataí) 3   

Educação (Reg. Goiânia) 5 5  
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Nome do Programa Nível  

ME DO PROF 

Educação (Reg. Catalão) 3   

Educação em Ciências e Matemática (Reg. Goiânia) 4 4  

Educação Física (Reg. Goiânia)   3 

Enfermagem (Reg. Goiânia) 5 5  

Engenharia Ambiental e Sanitária (Reg. Goiânia) 3   

Engenharia de Produção (Reg. Goiânia) 3   

Engenharia Elétrica e de Computação (Reg. Goiânia) 4 4  

Engenharia Química (Reg. Goiânia) 3   

Ensino de Física (Reg. Catalão)   4 

Ensino na Educação Básica (Reg. Goiânia)   3 

Ensino na Saúde (Reg. Goiânia)   3 

Estudos da Linguagem (Reg. Catalão) 4   

Filosofia (Reg. Goiânia) 4 4  

Física (Reg. Goiânia) 5 5  

Genética e Biologia Molecular (Reg. Goiânia) 4 4  

Genética e Melhoramento de Plantas (Reg. Goiânia) 4 4  

Geografia (Reg. Goiânia) 5 5  

Geografia (Reg. Catalão) 3   

Geografia (Reg. Jatai ) 4 4  

Geotecnia, Estruturas e Construção Civil (Reg. Goiânia) 4   

Gestão Organizacional (Reg. Catalão)   4 

História (Reg. Catalão)   3 

História (Reg. Goiânia) 5 5  

Inovação Farmacêutica (Reg. Goiânia)  4  

Letras e Linguística (Reg. Goiânia) 5 5  

Matemática (Reg. Goiânia) 4 4  

Matemática em Rede (Reg. Goiânia, Catalão e Jataí)   5 

Medicina Tropical e Saúde Pública (Reg. Goiânia) 5 5  

Modelagem e Otimização (Reg. Catalão) 3   

Multicêntrico em Ciências Fisiológicas (Reg. Goiânia) 4 4  

Música (Reg. Goiânia) 2*   

Nanotecnologia Farmacêutica (Reg. Goiânia)  4  

Nutrição e Saúde (Reg. Goiânia) 4   

Odontologia (Reg. Goiânia) 5 5  

Performances Culturais (Reg. Goiânia) 3 3  

Projeto e Cidade (Reg. Goiânia) 3   

Psicologia (Reg. Goiânia) 3   

Química (Reg. Goiânia) 4 4  

Química (Reg. Catalão) 3   

Saúde Coletiva (Reg. Goiânia)   3 

Sociologia (Reg. Goiânia) 3 2*  

Zootecnia (Reg. Goiânia) 4 4  

Fonte: Resultados da Avaliação Quadrienal 2017 (outubro/2017)  – 172ª e 173ª Reunião do CTC-ES. 

 * Em processo de recurso. 
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 Atualmente, há 12 programas em Catalão e 65 em Jataí, lembrando que um programa 

de mestrado em rede possui polos com oferta nas três Regionais. Entre os PPGs da UFG, 53 

(69%) possuem nota 3 ou 4 no mestrado, conforme dados de novembro de 2017 da 

Plataforma Sucupira da CAPES. É importante ressaltar que a UFG passou a ter 10 

programas consolidados com nota igual ou superior a 5, tanto no mestrado quanto no 

doutorado. 

  

5.3 Análise dos relatórios-síntese do Enade de cursos de graduação presenciais e a 

distância 

 

Para a consolidação desta análise a CPA/CAVI realizou, concomitante ao 14º 

Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão (CONPEEX), a oficina de trabalho “Desvelando 

o Enade: implicações e aplicações”,  que contou com a presença dos coordenadores e 

representantes de NDEs dos cursos do Grupo II
14

 (que fizeram o Enade em 2017), pautando 

a análise de acordo com o relatório-síntese de 2014.  

Uma das motivações para segmentar a participação dos Grupos deu-se em razão da 

possibilidade de análise e comparação com os resultados vindouros a serem divulgados pelo 

INEP/MEC. Dessa forma, caracteriza-se uma rotina anual, na qual coordenadores e 

membros de NDE de cada Grupo terão a oportunidade de conhecer a percepção dos 

concluintes dos seus cursos e refletir sobre aspectos particulares dos relatórios divulgados 

pelo INEP/MEC pelo menos uma vez a cada ciclo avaliativo. 

Paralelamente, ao provocar a leitura e discussão desta valiosa ferramenta do MEC, 

cria-se também a oportunidade de ampliar seu uso e de fortalecer o papel de protagonista 

dos gestores de cursos. 

Para nortear os trabalhos, a CPA/Cavi elaborou um roteiro semiestruturado 

(Apêndice 3), baseado nos relatórios-síntese de cursos de graduação e nas respostas dos 

coordenadores e membros de NDE. 

No que tange ao desempenho dos estudantes na prova do Enade, o desempenho geral 

no Componente de Formação Geral ficou acima da média nacional em aproximadamente 

55% dos cursos participantes da oficina, enquanto o Componente de Formação Específica 
                                                           
14

Pertencem ao Grupo II os cursos Bacharelados nas áreas de Ciências Exatas e áreas afins; Licenciaturas; CST 

dos eixos tecnológicos: Controle e Processos Industriais, Informação e Comunicação, Infraestrutura e 

Produção Industrial. No caso da UFG, participaram 59% dos 32 cursos convidados. Cursos participantes: Artes 

Visuais, Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Ciências Biológicas, Física, Geografia, História, 

Letras, Matemática, Química, Ciências Sociais, Engenharia Elétrica, Engenharia Química, Engenharia 

Ambiental e Engenharia Civil. 
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ficou acima da média nacional em aproximadamente 50% dos cursos que participaram da 

oficina. 

Na análise dos participantes, a respeito dos argumentos para o relativo baixo 

desempenho no Componente Geral, foram apontados como principais fatores: os alunos não 

se encontravam suficientemente preparados para tal aspecto da prova; a baixa motivação 

para fazer a prova; e a falta de momentos de discussões sobre formação geral no transcorrer 

do curso. 

Na análise dos participantes, sobre os cursos que ficaram acima da média nacional no 

Componente Específico, foi apontado como principal fator a carga horária compatível com 

uma boa formação específica. Em relação àqueles que ficaram abaixo da média nacional, a 

principal reflexão considerava que o curso possuía um rol de disciplinas de peso altamente 

teórico, gerando desequilíbrio entre a realidade acadêmica e a prática profissional. 

Entre as ações para melhorar as situações identificadas, os participantes pensaram 

nas seguintes alternativas: maior envolvimento dos cursos em atividades que discutam 

problemas e situações do cotidiano da sociedade; promover debates e mesas-redondas com 

temas atuais; incentivar os alunos a se matricularem em disciplinas de núcleo livre e 

participar de atividades complementares com esse perfil; conscientizar os estudantes sobre a 

importância do Enade para o curso e para eles próprios; realizar ajustes no PPC; propostas 

de atividades de ensino-aprendizagem que estimulem a interpretação de textos; aumentar o 

envolvimento dos estudantes em ações de pesquisa e extensão; e a utilização de 

metodologias alternativas e atrativas de ensino e avaliação da aprendizagem. 

Com base na análise da percepção dos concluintes sobre a prova, verifica-se uma 

disparidade entre a percepção e a realidade enfrentada pelos alunos, na medida em que 

houve predominância de respostas que atribuíam às provas os conceitos de fácil a média 

dificuldade. No entanto, os resultados obtidos no Enade ficaram aquém do que a percepção 

dos estudantes faria supor. Um dado adicional pode ser obtido pela indicação de que um 

porcentual relevante dos discentes perceberam diferenças entre a abordagem utilizada na 

prova do Enade e aquela que é adotada em sala de aula.  

Entre as ações para melhorar a situação diagnosticada, os participantes elaboraram as 

seguintes sugestões: promover maior convergência entre o que é adotado em sala de aula e 

os parâmetros de avaliação do governo federal, já que este incentiva a diversificação de 

metodologias de ensino-aprendizagem; incentivar o corpo docente a aplicar metodologias de 

ensino que sejam inovadoras e atrativas para o perfil atual dos alunos do curso, e de modo a 

propiciar que o estudante vivencie a resolução de possíveis problemas da profissão; 
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proporcionar atividades que estimulem a interpretação textual e a capacidade de abstração 

dos estudantes; intensificar ações de caráter interdisciplinar e transversal dos conteúdos do 

curso (as disciplinas precisam “conversar” entre elas); estimular os docentes a conhecer os 

processos relacionados ao Enade, de modo que o professor contemple diferentes formatos de 

questões em atividades e avaliações das disciplinas, tal como ocorre no Exame. 

Acerca da percepção dos estudantes em relação à aprendizagem dos conteúdos 

abordados nas questões objetivas da prova, a maioria dos participantes da oficina 

verificaram que cerca de 75% dos alunos estudaram muito e aprenderam os conteúdos, 

enquanto cerca de 25% estudaram os conteúdos, mas não os aprenderam. Para solucionar a 

questão, foi sugerido o acompanhamento “mais de perto” dos estudantes e o estabelecimento 

de uma rotina estudantil de procura sistemática dos docentes e monitores. Outra observação 

referia-se à necessidade de incentivo e de aperfeiçoamento do raciocínio analítico e crítico 

dos estudantes. 

Além das provas de desempenho, há um questionário referente ao perfil 

socioeconômico e cultural dos concluintes, que aborda a percepção sobre o ambiente de 

ensino-aprendizagem e sobre a organização do curso, do currículo e da atividade docente.  

Tendo como referência os resultados de tal questionário, verifica-se a predominância 

na percepção dos coordenadores de curso e membros de NDE de que, para os estudantes, o 

curso contribuiu positivamente para a formação humana.  

Foi bastante significativa a concordância de que os cursos atendem plenamente à 

formação profissional, havendo poucas referências à falta de articulação entre teoria e 

prática. 

As sugestões para desenvolver competências éticas, sociais, relacionais, tendo em 

vista que elas devem proporcionar uma formação humana adequada durante o curso são: 

intensificar ações interdisciplinares; desenvolver projetos de extensão com ações sociais; 

orientar para “que os docentes, em seu planejamento, não percam de vista a articulação dos 

conteúdos com a realidade vivida pelos seus discentes”. 

Para promover maior coesão entre a formação acadêmica e o exercício profissional e 

ainda prover experiências diversificadas para aperfeiçoamento do estudante, as 

recomendações são: mais divulgação para as oportunidades de participação em projetos de 

pesquisa, extensão, monitoria, estágios, seminários e intercâmbios nacionais e 

internacionais; proporcionar maior inter-relação entre os cursos e os demais segmentos da 

sociedade, incluindo parcerias com empresas para compartilhar experiências do cotidiano 

profissional; favorecer a participação dos alunos em visitas técnicas; implantar estágios, 
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obrigatórios ou não, nos cursos que ainda não possuem tal componente curricular para 

envolver os estudantes em atividades e organizações condizentes com as áreas de formação; 

ampliar a variedade de estágios e o número de vagas para que os estudantes conheçam 

diversas possibilidades de atuação no âmbito do curso. 

Na análise dos participantes, a satisfação dos estudantes com a infraestrutura, os 

equipamentos, os materiais fornecidos pela instituição e o atendimento às necessidades de 

formação profissional, social e cultural, aumenta de forma gradual, englobando a 

infraestrutura e os equipamentos até o acervo disponível na biblioteca. 

Entre as sugestões para melhoria desses quesitos nos cursos que apresentam 

deficiência, destacam-se: discutir sistematicamente o plano diretor nas reuniões para 

incrementar o uso dos espaços disponíveis; adequar os ambientes para torná-los mais 

propícios às metodologias inovadoras, possibilitando o contato com projetos e situações 

mais próximos daqueles com os quais os estudantes lidarão no cotidiano profissional; alocar 

recursos financeiros adequados para a aquisição de softwares, de equipamentos e de material 

de consumo; aprimorar o sistema de reserva de salas de aula, criando interface com o 

SIGAA; e conscientizar a comunidade universitária sobre a importância de zelar pela 

infraestrutura e pelos equipamentos de propriedade da UFG. 

 

5.4 Análise dos relatórios das avaliações in loco de cursos de graduação (presenciais e 

a distância) 

 

 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 

reúne-se com os avaliadores designados pelo INEP/MEC. Consta registro de dez 

participações em reuniões em 2015, seis no ano de 2016, e sete em 2017 (Quadro 5). 

 Os avaliadores seguem os parâmetros listados em um documento próprio, o qual 

orienta as visitas e os instrumentos para avaliação in loco. São avaliadas as três dimensões 

do curso em relação à adequação ao projeto proposto: a organização didático–pedagógica, o 

corpo docente e técnico-administrativo, e as instalações físicas, com conceitos variando 

entre 1 (insuficiente) e 5 (excelente).  

 Os conceitos das avaliações in loco de 2015-2017 constam do Quadro  6. Dos 22 

cursos avaliados até o mês de novembro, 22,7% receberam conceito 5 (excelente), 63,6% 
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obtiveram conceito 4 (ótimo), e 13,6%, conceito 3 (bom). Esses conceitos são resultado, em 

grande parte, da adequação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) às normativas do 

MEC e do alto grau de qualificação do corpo docente. Entre os cursos que obtiveram 

conceito 3, predomina o não-atendimento ou atendimento insatisfatório de alguns aspectos 

relacionados à infraestrutura. 

 

Quadro  6– Conceitos das avaliações in loco dos cursos de graduação (2015-2017) 

Fonte: INEP/MEC. 

* Previsto para o mês de dezembro e cancelado. 

 

 A Figura 11 retrata o agrupamento dos conceitos para a Dimensão 1, referente à 

Organização Didático-Pedagógica dos cursos submetidos à avaliação in loco em 2015-2017. 

Como se pode verificar, não houve cursos com conceitos insuficientes para a dimensão. 

 

 

 

 

Tipo de Avaliação 
Regional/Curso Habilitação Conceito 

Reconhecimento Renovação  

   2015 
X  Goiânia/Artes Visuais - EAD Licenciatura 5 
 X Goiânia/Biblioteconomia Bacharelado 4 

X  Goiânia/Dança Licenciatura 3 
 X Goiânia/Design de Moda Bacharelado 4 

X  Goiânia/Direção de Arte Bacharelado 3 

X  Goiás/ Serviço Social Bacharelado 5 
X  Jataí/Engenharia Florestal Bacharelado 4 

X  Jataí/Educação Física Bacharelado 4 
 X Jataí/Letras - Inglês Licenciatura 4 

 X Jataí/Letras - Português Licenciatura 4 

2016 

 X Goiânia/Artes Cênicas Bacharelado 4 

 X Goiânia/Artes Cênicas Licenciatura 4 
 X Goiânia/Psicologia Licenciatura 4 

 X Goiás/Direito Bacharelado 4 
X  Catalão/Psicologia Bacharelado 5 

X  Catalão/Psicologia Licenciatura 3 

 

 

 

2017 

X  Goiânia/Relações Internacionais Bacharelado 5 

 X Goiânia/Medicina Bacharelado 5 

 X Goiânia/Direção de Arte Bacharelado 4 

X  Goiás/Administração Bacharelado 4 

 X Jataí/Física Licenciatura 4 

X  Catalão/Engenharia Civil Bacharelado 4 

 X Catalão/Química Bacharelado * 
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Figura 11– Conceitos finais da Dimensão 1 

 

Fonte: elaboração própria com base nos Relatórios de Avaliação in loco INEP/MEC.  

 

 Entre os pontos fracos identificados pelos avaliadores externos na Dimensão 1, 

destacam-se a falta de clareza de ações decorrentes dos processos de avaliação dos cursos e 

o fato de que as atividades complementares de alguns cursos carecem de regulamentação 

específica. A respeito dos pontos fortes associados à dimensão, sobressaem as políticas 

institucionais muito bem implantadas sobre o ensino, a pesquisa e a extensão, ao mesmo 

tempo em que os projetos pedagógicos estão bem articulados e implementados. 

 A Figura 12 representa o agrupamento dos conceitos para a Dimensão 2, que trata do 

Corpo Docente e Tutorial, dos mesmos cursos submetidos à avaliação in loco. Todos esses 

cursos denotam a qualidade do corpo docente da UFG e sua elevada titulação, bem como 

uma boa atuação do NDE. 

Figura 12– Conceitos finais da Dimensão 2 

 

Fonte: elaboração própria baseada nos Relatórios de Avaliação in loco INEP/MEC. 
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 Ao mesmo tempo em que os conceitos da Dimensão 2 estão acima do satisfatório, 

um ponto que merece atenção especial é a pouca experiência dos docentes dos cursos de 

licenciaturas com a educação básica.  

 A Figura 13 representa o agrupamento dos conceitos para a Dimensão 3, que trata da 

Infraestrutura dos cursos submetidos à avaliação. Um aspecto que chamou a atenção dos 

avaliadores externos foi a necessidade de aumentar a quantidade de gabinetes de trabalho 

para os professores e melhorar as bibliografias básica e complementar. Em contrapartida, as 

salas de aulas, os laboratórios e oferta de assinatura de periódicos foram apontados como 

aspectos positivos. 

 

Figura 13– Conceitos finais da Dimensão 3 

 

Fonte: elaboração própria com base nos Relatórios de Avaliação in loco INEP/MEC. 

 

 Na interpretação da CPA/CAVI, considerando a amplitude do instrumento de 

avaliação, depreende-se que a maioria dos indicadores estão acima do nível de qualidade 

satisfatória, e que a gestão, em todos os níveis, deve dedicar atenção especial aos pontos 

fracos evidenciados, em um esforço coletivo para atingir níveis superiores de qualidade. 

 

5.5 Avaliação do docente pelo estudante 

 

 A avaliação do desempenho didático do docente pelo discente tem como objetivo 

conhecer a percepção dos aspectos didático-pedagógicos do ensino na UFG, propiciar a 

reflexão dos docentes acerca de seu papel como educador e subsidiar o cumprimento da 
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carreira do magistério superior, estágio probatório e progressão funcional previstos na 

Resolução do CONSUNI n° 18/2017
15

. 

 O processo é feito de forma eletrônica, semestralmente, disponível no Portal 

UFGNet, sendo garantido o anonimato do estudante e a livre adesão. Cabe salientar que 

muitos professores julgam importante que esta avaliação do docente pelo discente seja 

obrigatória, o que poderia garantir um porcentual maior de participação dos estudantes. 

 O Quadro  7 demonstra a quantidade de estudantes que participaram do processo, 

bem como o número de docentes e das disciplinas avaliadas. 

 

Quadro  7– Participação na avaliação do docente pelo estudante 

Avaliação Estudantes 

Participação 

Docentes  

avaliados 

Turmas 

avaliadas 

2009/2 5513 1728 2168 

2010/1 6202 1683 2291 

2010/2 7222 1881 2619 

2011/1 8204 1910 2831 

2011/2 6279 1984 2774 

2012/1 4937 1920 2784 

2012/2 5863 2085 3025 

2013/1 6754 1995 3119 

2013/2 5983 2155 3155 

2014/1 3688 1923 2709 

2014/2 4185 2045 3054 

2015/1 6993 2086 3529 

2015/2 7140 2228 3423 

2016/1 11603 1062 2979 

2016/2 3379 2298 2375 

2017/1 5702 2387 2630 

Fonte: CPA/CAVI-UFG. 

  

A partir de 2016, as perguntas do questionário de avaliação docente respondido 

pelos estudantes foram reduzidas para 9 questões, existindo a possibilidade do aluno 

declarar que a questão não se aplica à disciplina (N/A) ou atribuir uma nota (de zero a dez) 

baseada na concordância com as assertivas do Quadro  8. 

Quadro  8 – Questões da avaliação do docente pelos estudantes 

Na sua percepção, o professor 

1. Comparece às aulas/orientações/espaços virtuais sob sua responsabilidade. 

2. Respeita os horários de início e término das aulas. 

3. Cumpre o Plano de Ensino da disciplina. 

4. Estabelece relação entre os conteúdos abordados e a prática profissional. 

5. Domina e apresenta com clareza os conteúdos abordados. 

                                                           
15

 Resolução CONSUNI 18/2017. Disponível em: <http://sistemas.ufg.br/consultas_publicas/resolucoes/ 

arquivos/Resolucao _CONSUNI_2017_0018.pdf>. Acesso em: 10/12/2017. 
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6. Utiliza metodologias diversificadas e/ou instigadoras da aprendizagem (ex.: estudo de casos, 

seminários, grupos de discussão, aulas práticas, pesquisa de campo, outras). 

7. É coerente ao avaliar a aprendizagem. 

8. Devolve as avaliações e esclarece as dúvidas. 

9. Age de forma cortês e ética com os estudantes. 

Fonte: CPA/CAVI-UFG. 

Outra mudança ocorrida é que os dados colhidos são agora colocados à 

disposição também em forma de gráfico individual, incluindo a média da UFG, o que 

permite uma reflexão e uma melhor interpretação dos dados pelos envolvidos. 

A Figura 14 apresenta a média das notas atribuídas aos professores no primeiro 

semestre de 2016, eleito por estar no meio do ciclo avaliativo e por possuir elevada 

representatividade (maior número de amostragem)
16

.  

 

Figura 14– Média das notas dos docentes, por questão, 2016/1 

 

Fonte: CPA/CAVI-UFG 

 

A Figura 14 elenca dados que podem ser considerados bastante positivos, uma 

vez que revelam a satisfação dos estudantes com o desempenho didático-pedagógico de seus 

professores.  

Uma importante contribuição para favorecer a desmistificação da concepção de 

alguns docentes de que o estudante de graduação não sabe avaliar é a comparação do 

desempenho individual de cada docente em relação à média do desempenho dos docentes da 

UFG. Cabe ao professor observar se sua avaliação corresponde ou não ao percentual médio 

                                                           
16

 As análises trazidas nas seções 5.5, 5.7 e 5.8, analogamente, utilizam dados referentes ao primeiro semestre 

de 2016 na perspectiva de que tenha havido pouca variabilidade entre os semestres adjacentes, o que evita a 

redundância na apresentação dos resultados e das análises. 
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atribuído pelos estudantes da UFG aos seus professores, caso julgue necessário aperfeiçoar 

seu desempenho acadêmico. 

Ao observar a figura, pode-se perceber que as respostas dadas às três primeiras 

perguntas indicam um alto percentual de satisfação e as cinco seguintes equilibram-se em 

um patamar apenas levemente menos satisfatório. Já a última questão revela um alto 

percentual de satisfação, demonstrando que os estudantes reconhecem e avaliam bem o 

comportamento ético e cortês de seus professores. 

Uma inovação foi a introdução da pergunta, ao final do questionário, “Você faria 

outra disciplina com este professor? (Sim ou não)”. Nesta questão o estudante revela sua 

disposição ou não em cursar outra disciplina com o mesmo professor. Os resultados geraram 

um índice, denominado Índice de Aceitabilidade Docente. Este índice pode ser obtido de 

forma individual, assim como a média dos professores da unidade acadêmica ou ainda a 

média dos professores da UFG, permitindo uma reflexão sobre o desempenho didático 

individual ou global da instituição. A média do Índice de Aceitabilidade Docente da UFG 

foi 72,3%. 

Finaliza a avaliação do docente pelo estudante com um campo destinado a 

comentários julgados oportunos, conferindo, assim, um aspecto qualitativo ao processo. 

Foram registrados 1.052 comentários no campo “Observações Gerais”, entre os quais 

destacamos alguns que ilustram os valores avaliados nas questões supracitadas. 

Comentário referente ao desempenho didático do docente: 

 

Todos os professores merecem elogios, muito bons, domínio do conteúdo 

excelente, só tenho a rasgar elogios. Me surpreendeu. 

 

São ótimos profissionais, desempenharam um bom trabalho ao adotarem um 

método de ensino diferenciado, pois desta forma os alunos saíram da zona de 

conforto e buscaram com maiores esforços seus objetivos, para quem estudou e 

lutou: conseguiu! Merecem nota 10, pois foram muito justos com todos!!!! 

 

Os comentários registrados exemplificam o porquê da boa avaliação do desempenho 

didático do docente pelo estudante, além do reconhecimento da importância do estudante se 

adequar a novas metodologias de ensino-aprendizagem. 

Comentário referente ao comportamento ético e cortês: 

 

A equipe de professores da Unidade é a melhor. São professores, mas antes de 

tudo são seres humanos como nós. Respeito é a base de um bom relacionamento 

profissional e pessoal. 
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Outro tema encontrado nas “Observações Gerais” diz respeito às relações humanas 

no ambiente de ensino-aprendizagem, o que demonstra a existência de respeito e de 

cordialidade dos docentes em relação aos estudantes. 

Comentário referente à aceitabilidade docente: 

 

Todos os professores buscam de forma gradativa compartilhar os seus 

conhecimentos com os alunos, passando a cada aluno sua sabedoria, sempre 

ajudam e tiram duvidas quando é solicitado por algum aluno, os trabalhos de 

campo, além de mostrar na prática o que foi ensinado em sala de aula, também 

contribui para um crescimento intelectual e mais dinâmico ao se ter contato com o 

que foi ensinado dentro da sala de aula. Se possível gostaria de nos períodos 

posteriores novamente poder ter aulas com alguns destes professores para que 

possa continuar aprendendo com cada um deles. 

 

Este comentário ilustra a percepção que o estudante tem de seus professores como 

fonte de conhecimento teórico e prático, além de ressaltar o interesse do aluno em continuar 

aprendendo com os mesmos professores. 

5.6 Autoavaliação docente 

 

Este componente da Avaliação Institucional está previsto para ser implantado no 

próximo ciclo avaliativo. 

5.7 Avaliação da turma pelo docente 

 

A avaliação da turma pelo docente abrange quatro questões sobre o comportamento e 

a participação dos estudantes nas atividades acadêmicas. Ao apresentar os resultados do 

primeiro semestre de 2016, percebe-se que cerca de 43% dos professores avaliaram 2.979 

turmas de graduação correspondentes a 1.750 disciplinas. A Figura 15 apresenta a média das 

notas atribuídas a cada questão. 

 

Figura 15– Média das notas das turmas atribuídas pelos docentes 2016/1 
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Fonte: CPA/CAVI-UFG. 

A primeira questão diz respeito ao comparecimento e à permanência dos alunos na 

aula, tendo os docentes atribuído média 8 ao universo de turmas avaliadas. Já a segunda 

questão trata da participação do aluno em sala de aula, com avaliação um pouco abaixo da 

questão anterior, atingindo a nota 7,94. Com relação à terceira questão, sobre o cumprimento 

das atividades solicitados pelo professor, o resultado também se mostrou no mesmo patamar 

da primeira questão. E a última questão do instrumento de avaliação analisa o 

comportamento do estudante em relação à forma de tratamento dispensado ao professor. As 

turmas receberam média 9, prova de que a maioria dos estudantes age de forma cortês e 

ética com o professor. 

De forma geral, nota-se que a percepção do professor sobre o estudante é positiva e 

compatível com os resultados obtidos na Autoavaliação do Estudante, conforme a seguinte 

análise do instrumento de autoavaliação do discente. 

 

5.8 Autoavaliação discente 

 

 Os estudantes de graduação, presencial e a distância, da UFG tiveram em 2016 pela 

primeira vez a oportunidade de se autoavaliar. Este processo atende ao anseio de professores 

que julgavam faltar outras avaliações mais abrangentes, além de ser uma oportunidade para 

o estudante refletir e conscientizar-se sobre seu comprometimento acadêmico. 

 Na metade do ciclo avaliativo (2016/1), a autoavaliação discente contou com a 

participação de 11.330 estudantes. O Quadro  9 contém as questões respondidas pelos 

estudantes, as médias e desvios padrão das notas por eles atribuídas. Observa-se que as 

médias das respostas variam de 8,13 a 9,51 e os desvios padrão não superam 1,80, revelando 

que não há alta dispersão nas notas conferidas pelos estudantes.  

 

Quadro  9–Resumo estatístico da autoavaliação discente 2016/1 
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Questão Pergunta Média DesvioPadrão 

1 Comparece às aulas /atividades de EaD e permanece do início ao fim. 8,71 1,45 

2 Participa das aulas/ atividades de EaD. 8,60 1,63 

3 Cumpre as atividades solicitadas pelo professor/ tutor 8,99 1,3 

4 Age de forma cortês e ética com o professor/tutor/ colegas. 9,51 0,91 

5 Dedica tempo para estudar além das aulas/ atividades de EaD. 8,13 1,8 

Fonte: ReCAVIUFG. 

Na Figura 16 é possível ver as distribuições das notas das cinco questões da 

autoavaliação discente. Em (a), (b) e (c), que são as respostas às questões 1, 2 e 3, observa-

se que as distribuições das notas são parecidas e que existe uma diferença visualmente 

significativa nas distribuições apresentadas nos gráficos (d) e (e), questões 4 e 5.  
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Figura 16–Distribuições das notas das questões da autoavaliação discente 2016/1 

       

    

 (a)      (b) 

   
 (c)                                                                   (d) 

 

      (e) 

Fonte: ReCAVIUFG. 

Em geral, os alunos se autoavaliaram de maneira positiva, com mais de 90% 

atribuindo notas maiores ou iguais a 6,0 em todas as questões.  A questão 4, que aborda a 

forma como o estudante se comporta com o professor/tutor/colega, obteve melhor avaliação 

média e menor variabilidade nas notas atribuídas, sendo, entre todas as questões, a que 
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aparece com a maior porcentagem de notas 10. Já a questão 5, que é sobre o tempo dedicado 

a estudar além das aulas/atividades de EaD, obteve pior avaliação média e maior 

variabilidades nas notas. Nesta questão, 8,17% dos alunos atribuíram notas inferiores a 6,0, 

sendo esta a maior porcentagem entre todas as perguntas.  

 

5.9 Avaliação de estágio obrigatório 

 

Este componente da Avaliação Institucional está previsto para ser implementado no 

próximo ciclo avaliativo, conforme projeto de avaliação institucional. 

 

5.10 Avaliação da Instituição pelo egresso 

 

Este componente da Avaliação Institucional foi realizado, como projeto piloto, na 

Regional de Jataí, utilizando um aplicativo via web desenvolvido para este fim. Este projeto 

está em fase de expansão e aprimoramento para ser aplicado em toda a UFG. 

 

5.11 Avaliação dos egressos da UFG pelos empregadores 

 

As questões foram elaboradas tendo em vista conhecer a inserção dos egressos da 

UFG em diferentes segmentos socioeconômicos. Abordam a formação profissional dos 

egressos, competência no desenvolvimento das atribuições que lhes são conferidas, pró-

atividade/iniciativa, atuação cortês e ética.  

Inicialmente o empregador identifica a natureza da empresa, a área de atuação e seu 

porte. Em seguida escolhe a resposta conforme sua concordância com a assertiva, entre as 

seguintes opções: concordo totalmente, concordo, concordo parcialmente, discordo 

parcialmente, discordo totalmente, não se aplica, ou não sei responder. 

Além disso, o empregador revela sua disposição, ou não, em contratar outro egresso 

da UFG ao responder se contrataria outros profissionais formados pela universidade.  Ao 

final do questionário também existe um campo para comentários. 

Pretende-se colocar o questionário à disposição, em formato virtual, para os 

conselhos profissionais, os quais ficarão responsáveis por enviá-lo aos empregadores. Este 

componente da Avaliação Institucional está previsto para ser implantado no próximo ciclo 

avaliativo. 
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5.12 Avaliação do ensino fundamental e médio 

 

A avaliação da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 

Médio), feita no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada (CEPAE), está regulamentada pela 

Resolução CONSUNI nº 32/2014
17

que aprovou o Regimento do CEPAE.  

No Art. 95 desse Regimento, a avaliação é entendida como um processo contínuo de 

obtenção de dados e informações, análise e interpretação dos resultados da ação educativa, 

visando, entre outras coisas, diagnosticar a situação de aprendizagem e/ou desenvolvimento 

do educando, fornecer ao professor e ao CEPAE elementos de análise sobre o trabalho 

realizado, a fim de estabelecer os objetivos que subsidiaram o replanejamento, se necessário, 

dos planos de ensino, dos programas e atividades, ou do próprio currículo, na perspectiva do 

aprimoramento do processo educativo.  

O CEPAE realiza ainda a avaliação do docente pelo discente. O trabalho é feito por 

meio de uma Comissão de Aplicação das Avaliações dos Docentes pelos Discentes. O 

objetivo da comissão é o de aplicar uma avaliação dos alunos sobre os professores para 

subsidiar o trabalho da Comissão de Avaliação Docente (CAD). 

O trabalho consiste na aplicação de questionário com cinco perguntas, em que os 

estudantes avaliam, com conceitos, os professores em relação a quesitos tais como a 

preparação das aulas, a explicação da forma de avaliação, a pontualidade, o oferecimento de 

atendimento, e o respeito com os alunos. Os dados são tabulados e encaminhados à 

Comissão de Avaliação Docente do CEPAE para avaliação do estágio probatório ou de 

ascensão funcional. 

A avaliação do docente pelo discente, da Educação Infantil e nas primeiras séries do 

Ensino Fundamental (1º ao 3º ano), é feita pela direção e pelo departamento de Pedagogia 

que, em atendimento à Resolução CONSUNI nº 32/ 2013
18

, Art. 54, avaliam o desempenho 

docente em relação à assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade, 

responsabilidade, disponibilidade e coerência das atividades realizadas com aquelas 

propostas no Plano de Trabalho, pois este corpo discente ainda não possui maturidade para 

avaliar o trabalho pedagógico do docente.   

                                                           
17

CONSUNI Nº 32/ 2014: disponível em https://sistemas.ufg.br/consultas_publicas/resolucoes/arquivos/Reso 

lucao_CONSUNI_2014_0032.pdf. Acesso em 17/03/2017. 
18

CONSUNI Nº 32/ 2013, dispõe sobre normas para avaliação de pessoal docente em relação ao estágio 

probatório, à progressão funcional e à promoção na Carreira do Magistério Superior. Disponível em: 

https://sistemas.ufg.br/consultas_publicas/resolucoes/arquivos/Resolucao_CONSUNI_2013_0032.pdf. Acesso 

em 17/03/2017. 

https://sistemas.ufg.br/consultas_publicas/resolucoes/arquivos/Resolucao_CONSUNI_2014_0032.pdf
https://sistemas.ufg.br/consultas_publicas/resolucoes/arquivos/Resolucao_CONSUNI_2014_0032.pdf
https://sistemas.ufg.br/consultas_publicas/resolucoes/arquivos/Resolucao_CONSUNI_2013_0032.pdf
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Já os docentes dos 4° e 5° anos são avaliados pelos próprios estudantes. Os 

resultados do período 2015 a 2017 são apresentados na Figura 17. 

 

Figura 17– Média dos conceitos da avaliação dos docentes pelos discentes do CEPAE 

 

Fonte: CEPAE. 

Nota: A: notas atribuídas de 7,5 a 10,0; B: notas atribuídas de 5,0 a 7,4;  

          C: notas de 2,5 a 4,9 e D: notas atribuídas de 0,0 a 2,4. 

 

Os conceitos positivos A e B preponderam, reconhecendo que os professores foram 

melhor avaliados em 2015.  

 

5.13 Avaliações temáticas sob demanda 

5.13.1 Avaliação do Sistema de Ética em Pesquisa da UFG 

A Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação (PRPI), visando aperfeiçoar suas atividades, 

solicitou à CPA/CAVI uma avaliação acerca das comissões que compõem o Sistema de 

Ética em Pesquisa da UFG: Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) e o Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP).  

 Para execução da demanda, a CPA/CAVI elaborou um questionário, submetido à 

apreciação da PRPI. As questões tratadas no questionário foram: a experiência do usuário ao 

registrar/submeter projetos que necessitem de apreciação pela CEUA/CEP; sua experiência 

em solicitar os serviços da secretaria da CEUA/CEP. Em acréscimo, foi elaborada 
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exclusivamente para os membros da comissão questão sobre a atuação da CEUA/CEP.  

Além de atribuir notas, numa escala de 0 a 10, havia também a opção de resposta “não se 

aplica” e um espaço para o registro de sugestões a fim de melhorar o trabalho do Sistema 

UFG de Ética em Pesquisa. 

 O questionário, disponível via Google Forms no período de 17 a 31 de agosto de 

2016, foi enviado para 343 usuários dos serviços da CEUA e respondido por 61 deles, o que 

corresponde, aproximadamente, a 18% de adesão. Daqueles que responderam, 85% não 

eram membros da CEUA. Mais de 93% dos participantes utilizaram os serviços entre 2014 e 

2016. 

 Em relação ao CEP, o questionário foi respondido por 135 membros e/ou usuários de 

uma relação de 942 pesquisadores, representando 14,4%. Desses, 95% não eram membros 

do CEP e sim usuários. 

 Os participantes responderam perguntas acerca do funcionamento da secretaria, 

análogas às questões instituídas no Sistema de Avaliação de Desempenho (SAD). Em 

acréscimo, questionou-se exclusivamente os membros da comissão sobre a atuação da 

CEUA e do CEP, incluindo a atuação do coordenador e do relator na condução das reuniões. 

 Complementam os resultados, sugestões visando a melhoria do trabalho do Sistema 

UFG de Ética em Pesquisa e fornecidas pelos usuários (e membros), que também foram 

encaminhadas para a PRPI. 

 As perspectivas abordadas, resultados, figuras, gráficos e análises, bem como a 

distribuição das notas para as questões avaliadas podem ser acessadas em 

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

5.13.2 Avaliação do novo currículo do curso de Medicina (FM-Reg. Goiânia) 

 

A Faculdade de Medicina, visando aperfeiçoar suas atividades pedagógicas, solicitou 

à CPA/CAVI uma avaliação acerca do novo currículo do curso de Medicina, implantado em 

2014, e estruturado em módulos e submódulos. 

 Para execução desta demanda, a CPA/CAVI utilizou um questionário já elaborado 

pelo corpo docente da FM. As questões tratadas no questionário versavam sobre a carga 

horária, integração dos componentes curriculares, domínio dos docentes sobre as matérias, 

entre outros aspectos. 
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 O questionário foi liberado aos estudantes, via Google Forms, em dezembro de  

2017. Os resultados e análises, bem como a distribuição das percepções para as questões 

avaliadas, podem ser acessadas em http://cavi.prodirh.ufg.br. 

 

5.14 Grupo focal 

 

 Não houve solicitação para a realização de avaliações utilizando esta metodologia. 
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6 RECREDENCIAMENTO INSTITUCIONAL 

 

No contexto do novo Projeto de Avaliação Institucional da UFG, a CPA considera 

importante a integração dos resultados dos processos avaliativos internos e externos. Nesse 

sentido, a CPA participou intensamente do processo de recredenciamento da instituição, 

fornecendo o apoio necessário e, principalmente, fazendo a análise crítica do relatório final 

da avaliação. Ressalta-se que este processo não faz parte do projeto de autoavaliação, mas 

apropriar-se do seu resultado enriquece o autoconhecimento institucional. Assim, descreve-

se a seguir, de forma resumida, todo o processo e a percepção da CPA acerca do 

recredenciamento da UFG.   

 O Ato Regulatório de Recredenciamento, protocolo n° 201208812, código MEC 

807157 e código de avaliação n° 102713, teve o instrumento n° 155 (Instrumento de 

Avaliação Externa das Instituições de Educação Superior) como norteador de todo o 

processo avaliativo. 

 No período de 26 a 30/04/2015, a UFG recebeu a visita de três avaliadores do 

INEP/MEC, sendo dois da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e um da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

 A CPA/CAVI avalia que esta visita in loco dos avaliadores externos e todo o 

processo de recredenciamento foi uma oportunidade de divulgação dos trabalhos da 

comissão, além de ter propiciado maior visibilidade ao processo de avaliação institucional 

em curso na UFG.    

 

6.1 Preparação para Recredenciamento 

  

 Com o objetivo de atender às demandas oriundas do processo de Avaliação 

Institucional para fins de Recredenciamento, inicialmente a CPA fez um estudo detalhado da 

legislação que trata do assunto, em particular sobre o Instrumento de Avaliação Institucional   

para recredenciamento das IES. Em seguida, reuniu-se com o grupo gestor da UFG para 

esclarecer os procedimentos necessários para viabilizar uma avaliação fidedigna, 

constituindo-se um Grupo de Trabalho para apoio técnico aos avaliadores in loco.  

 Em relação à visita in loco podem-se elencar ações que tornaram possível atender de 

forma satisfatória aos requisitos para o bom andamento do processo, entre as quais se 

mencionam: 
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1) a estruturação de um Grupo de Trabalho (citado) para o acompanhamento das atividades, 

com membros da CPA, vice-reitoria, das pró-reitorias e de alguns órgãos 

imprescindíveis ao processo; 

2) a divisão/atribuição de tarefas entre os membros do Grupo de Trabalho; 

3) a sensibilização da comunidade da UFG para providência de material comprobatório das 

ações desenvolvidas no período de 2011-2014; 

4) a sensibilização da comunidade para participação nas reuniões (dirigentes, técnicos 

administrativos, docentes e discentes) e para o acompanhamento dos avaliadores nos 

locais visitados; 

5) a organização e divulgação dos documentos e material comprobatório por amostragem 

em cada Dimensão avaliada no contexto do SINAES, com foco no atendimento aos 41 

indicadores do Instrumento Avaliativo; 

6) as condições adequadas ao trabalho dos avaliadores, como traslados, proximidade da 

reitoria, a equipe gestora, organização do material a ser avaliado, infraestrutura 

necessária ao trabalho (computadores, impressora, telefone), acompanhamento dos pró-

reitores e assessores durante as visitas de inspeção da infraestrutura, sala ampla e 

confortável; 

7) a participação de toda a equipe gestora na reunião inicial com os avaliadores do 

INEP/MEC (reitor, vice-reitor, assessores, diretores de unidades 

acadêmicas/regionais/órgãos administrativos, membros da CPA/CAVI, procurador 

educacional institucional);  

8) a apresentação institucional breve e objetiva na abertura dos trabalhos com os 

avaliadores externos, evidenciando o crescimento da UFG, sua dimensão e inserção no 

estado de Goiás. 

 

6.2 O Processo de Recredenciamento 

 

 O processo de Recredenciamento ocorreu dentro da programação estabelecida pela 

agenda dos avaliadores. Todo material de consulta solicitado foi previamente organizado e 

colocado à disposição na sala dos avaliadores. Todas as demandas, além das previamente 

providenciadas, foram prontamente atendidas. 
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 Os trabalhos transcorreram dentro da normalidade que o processo requer, sendo 

finalizado com uma reunião entre os avaliadores e a equipe gestora. Após cinco dias, foi 

emitido o Relatório da Avaliação para fins de Recredenciamento da UFG. 

6.3 O Relatório de avaliação para fins de recredenciamento 

 

 Seguem as considerações finais da comissão de avaliadores externos acerca do 

processo de Recredenciamento Institucional
19

.  

A Comissão de avaliadores externos, designada através do ofício 

MEC/INEP/MEC/DAES de 16 de março de 2015, referente à Avaliação nº 

102.713, processo eMEC nº 201208812 foi constituída pelos professores Marília 

Terezinha Sangoi Padilha, (UFSC, coordenadora da comissão), Gilberto Dias da 

Cunha (UFRGS) e Hamilton de Godoy Wielewicki (UFSC). Tendo realizado as 

considerações sobre cada uma das dimensões avaliadas e sobre os requisitos 

legais, todas integrantes deste relatório, e considerando também os referenciais de 

qualidade dispostos na legislação vigente (Diretrizes da Comissão Nacional de 

Avaliação da Educação Superior e este instrumento), atribuiu os seguintes 

conceitos por Dimensão: 

Dimensão 1: 3 

Dimensão 2: 4 

Dimensão 3: 5 

Dimensão 4: 4 

Dimensão 5: 2 

Dimensão 6: 4 

Dimensão 7: 4 

Dimensão 8: 3 

Dimensão 9: 4 

Dimensão10: 4 

O conceito final, atribuído pelo cálculo efetuado no formulário eletrônico é 4 

(quatro). 

A UFG é a única IFES da categoria universitária do Estado de Goiás, e, como tal, 

vem procurando desempenhar suas importantes funções junto à comunidade do 

estado de Goiás com a necessária desenvoltura, através da qualificação de seus 

servidores e de sua infraestrutura. Assim, a Universidade veio a experimentar um 

processo de expansão e de mudanças com alterações significativas, a partir de 

2007, com a adesão ao Programa REUNI. 

Para se adaptar às novas estruturas físicas e de expansão de seu quadro de 

servidores e ao aumento significativo no número de discentes, a IES vem 

procurando adaptar-se às novas circunstâncias, por exemplo, através da 

implantação de um Estatuto e um Regimento Geral novos e também por via da 

discussão para a elaboração de um novo PDI, mais condizente com suas atuais 

condições, o qual entrará em vigor a partir de 2016. 

Ainda assim, constata-se que as propostas constantes do PDI vigente estão sendo 

adequadamente implementadas, com as funções meio, os órgãos e os sistemas de 

administração/gestão podendo ser considerados adequados ao funcionamento e 

implementação das ações no âmbito das funções-fim da IES (ensino, pesquisa e 

extensão). Observa-se que os resultados da autoavaliação e das avaliações externas 

são adequadamente utilizados como subsídios para a revisão permanente do 

planejamento geral das ações da IES. 

Assim, a comissão designada atuou de acordo com o disposto no Decreto 

5.773/2006 e na Portaria 40/2007, e considera coerente a relação entre a análise 

quantitativa e a qualitativa. Assim, a UFG apresenta um perfil de qualidade, com 

conceito final "4". 

                                                           
19

O Relatório completo pode ser acessado em http://cavi.prodirh.ufg.br. 
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6.4 Percepções acerca da visita in loco e do Relatório de Avaliação para 

Recredenciamento 

 

 Vislumbrando o caráter educativo/formativo da Avaliação Institucional, seguem 

algumas percepções acerca da visita in loco e do Relatório de Avaliação.  

 O Conceito Institucional (CI) 4 (quatro) configura uma situação além do que prevê o 

referencial mínimo de qualidade instituído pelo MEC. Ao se considerar os pesos atribuídos a 

cada dimensão avaliada, resultaria uma média ponderada de 3,55. Assim, mesmo no caso de 

recursos e possíveis aumentos nos conceitos 2 e 3 atribuídos às dimensões políticas de 

pessoal, ao PDI e à efetividade da autoavaliação institucional, a UFG não mudaria de CI, 

permanecendo aquele inicialmente atribuído. 

 A Figura 18 ilustra os conceitos atribuídos às dimensões do SINAES avaliadas no 

processo de recredenciamento da UFG. 

 

Figura 18– Conceitos atribuídos às dez dimensões do SINAES 

 

Fonte: http://cavi.prodirh.ufg.br. 

 

 O atendimento ao referencial mínimo de qualidade estabelecido pelo MEC resulta 

num conceito 3. Assim, fica evidenciado que, em relação à responsabilidade social (inclusão 

social, desenvolvimento econômico e social, defesa do meio ambiente, defesa da memória 

cultural, produção artística e do patrimônio cultual) a UFG configura-se muito além do que 

expressa esse referencial, tendo obtido conceito 5. 

 Em relação aos aspectos avaliados nas dimensões 2, 4, 6, 7, 9 e 10, a UFG apresenta 

uma situação além do que prevê o referencial mínimo de qualidade, sendo detentora de 
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conceito 4. Em relação às dimensões 1 e 8, que tratam da missão, do PDI e da autoavaliação 

institucional, a UFG configura uma situação similar ao que expressa o referencial mínimo de 

qualidade, ou seja, conceito 3. 

 No que se refere às políticas de pessoal, dimensão 5, a UFG está aquém do que 

expressa o referencial mínimo de qualidade, devido, especificamente, à existência de 

docentes que não possuem a titulação requerida pela legislação, o que ensejou conceito 2. O 

critério de análise pressupõe que o corpo docente tenha no mínimo titulação de pós-

graduação lato sensu. Embora a UFG tenha corpo docente altamente qualificado, um 

pequeno contingente de professores com titulação de graduação a coloca numa situação de 

não-atendimento ao requisito legal, revelando um ponto crítico a ser tratado.  

 

6.5 Aspectos evidenciados para a melhoria institucional 

 

 Após análise do exposto no Relatório de Avaliação, a CPA/CAVI recomenda 

atenção da gestão para o planejamento de ações a fim de aperfeiçoar as atividades 

acadêmicas e institucionais: 

 atualizar o banco de dados institucionais postados nos sistemas do INEP/MEC; 

 dar visibilidade à efetividade da ouvidoria; 

 não permitir o ingresso de professores com titulação inferior à pós-graduação lato 

sensu no quadro de servidores docentes; 

 ampliar os espaços de convivência em função do crescimento significativo do corpo 

discente; 

 ampliar e atualizar o acervo do Sistema de Bibliotecas; 

 ampliar a utilização dos resultados da autoavaliação no planejamento institucional; 

 considerar a percepção dos egressos e empregadores acerca da formação profissional 

recebida na instituição. 

 Além destes aspectos elencados, as atualizações normativas devem ser 

acompanhadas para o próximo recredenciamento institucional, tendo em vista o atendimento 

das mudanças nos requisitos mínimos legais e nas dimensões avaliadas. Nesse sentido, em 

razão da inclusão de novos indicadores no instrumento avaliativo para fins de 

recredenciamento institucional atualizado em agosto de 2014, a CPA/CAVI recomenda 

atenção da gestão para as seguintes ações: 
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 providenciar códigos de endereçamento postal para as ruas, alvarás de 

funcionamento, autos de vistoria do corpo de bombeiros (AVCB); 

 atualizar periodicamente no Sistema e-MEC informações sobre infraestrutura com 

registro dos novos prédios e mobiliários; 

 providenciar melhorias nas condições de acessibilidade para pessoas com deficiência 

ou mobilidade reduzida, conforme disposto na CF/1988, Artigos 205, 206 e 208, na 

NBR 9050/2004, da ABNT, na Lei n° 10.098/2000, nos Decretos n° 5.296/2004, n° 

6.949/2009, n° 7.611/2011, e na Portaria n° 3.284/2003. Sugere-se atenção particular 

para o atendimento da legislação relativa aos deficientes visuais, como piso tátil para 

cegos;  

 relatar as ações acadêmico-administrativas decorrentes dos resultados da 

autoavaliação e das avaliações externas; 

 reformular o PDI em atendimento às orientações do MEC; 

 avaliar o cumprimento do PDI. 

 

O recredenciamento das instituições detentoras de IGC 4 e CI 4, concomitantemente, 

tem uma periodicidade de 8 anos. Assim, esse intervalo de tempo configura-se uma 

oportunidade para elevar a qualidade institucional, com base em um plano de ações 

acadêmico-administrativas capazes de suplantar os problemas diagnosticados, estabelecendo 

condições para consolidar o conceito 4 e galgar para o conceito máximo 5.  

 

  



70 

 

7 ACOMPANHAMENTO DO PDI 

 

 O PDI é um documento que expressa o planejamento global da UFG, tendo por 

função nortear Núcleos de Gestão, em diversos níveis da hierarquia institucional e diferentes 

instâncias administrativas em seus planejamentos. 

 O ano de 2015 deveria ter sido marcado pela avaliação e planejamento institucionais 

para a construção coletiva de um novo PDI. No entanto, esse ano teve inicio com uma crise 

institucional provocada pelo corte orçamentário do governo federal e por uma longa greve 

deflagrada pelos professores e técnicos administrativos.  

 Em acréscimo a esses fatos, ocorreu uma forte movimentação para a criação de duas 

novas universidades federais em Goiás, a partir da emancipação das Regionais Catalão e 

Jataí da UFG.  

 Em virtude dessa conjuntura, o Conselho Universitário, reunido em 27 de novembro 

de 2015, aprovou a prorrogação do PDI (2011-2015) para o período 2011-2017, 

estabelecendo que as metas com período de implantação até 2015 ficam automaticamente 

prorrogadas para até 2017. 

 A metodologia de acompanhamento do PDI constitui-se numa revisão anual dos 

Relatórios de Gestão20 e alinhamento com as metas e eixos estabelecidos no plano. Tal 

conteúdo pode ser acessado em http://www.cavi.prodirh.br.  

 

7.1 Síntese das ações e resultados institucionais alcançados em 2015 

 

 Segundo o Relatório de Gestão 2015, houve um aumento gradativo da oferta de 

vagas no processo seletivo da UFG, passando das 5.741 vagas oferecidas em 2009 para 

6.925 vagas em 2015, sendo 640 por meio do processo seletivo, e 6.285 do SiSU, com um 

correspondente aumento no número de cursos de graduação, que passaram de 119 em 2009 

para 149. 

 Na Regional Catalão (RC) merecem destaque na área do ensino o aumento na oferta 

de vagas nos cursos de graduação, a criação de cursos e o aumento no número de vagas da 

pós-graduação, tanto stricto sensu como lato sensu, além da implantação de cursos de 

graduação na modalidade EaD. Com a criação dos novos cursos e a ampliação de vagas, 

sobretudo na modalidade EaD, a RC participa de maneira ativa do processo de crescimento 

                                                           
20 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. 

http://www.cavi.prodirh.br/
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econômico da região, o que conduz a uma melhoria da renda e da qualidade de vida da 

população da região sudeste. Para dar suporte a este aumento no número de vagas e cursos, 

várias obras estruturais foram concluídas e deu-se início à construção do edifício de 

anatomia humana, cuja obra foi orçada em aproximadamente R$ 2.898.000,00.  

Na Regional Jataí (REJ) também houve crescimento na oferta de vagas nos cursos de 

graduação e pós-graduação, resultando no aumento do número de alunos matriculados. Com 

isto, a Regional Jataí e a UFG passaram a ter uma melhor visibilidade na região, 

aumentando o acesso à educação superior não só de estudantes locais, mas de outras regiões 

do país, atraindo mais jovens para o município, melhorando cada vez mais os indicadores 

sociais, econômicos e culturais do município e da região sudoeste de Goiás.  

No caso da Regional Goiás (RG), que, até 2009, funcionava apenas com um curso de 

graduação, em 2015 já contava com oito cursos. Assim, de 2009 a 2015, a RG passou de 424 

estudantes matriculados para 977 e dobrou o número de professores efetivos.  

A UFG também atua na educação infantil, no ensino fundamental e ensino médio, 

por meio do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE). O CEPAE contou 

com 763 alunos, sendo 83 na Educação Infantil, e 680 nos anos do 1º ao 9º do ensino 

fundamental e da 1ª a 3ª séries do ensino médio. O CEPAE é uma escola onde se realizam os 

estágios curriculares das várias licenciaturas da UFG, contribuindo para a qualificação 

inicial dos professores. Além do ensino, são desenvolvidas pesquisas na área da educação 

básica, ações e projetos de extensão, contribuindo dessa forma para a formação contínua dos 

docentes.  

Na modalidade EaD, a UFG contabilizou um total de 921 alunos matriculados em 

cursos de graduação, aperfeiçoamento, extensão e especialização. Um destaque especial 

deve ser dado à continuidade da participação da UFG, em parceria com o MEC e outras 

universidades brasileiras, na implementação do curso de Biologia, em Moçambique, nas 

cidades de Maputo, Beira e Lichinga (com 60 vagas em cada uma delas). Esta modalidade 

de ensino vem se consolidando a cada ano na UFG.  

A mobilidade de acadêmicos de vários cursos resultaram no envio de 477 estudantes 

para outros países e o recebimento de 49 alunos estrangeiros. A Coordenação de Assuntos 

Internacionais (CAI) promoveu ainda a assinatura de 16 novos convênios com instituições 

estrangeiras e organizou várias exposições, mostras de filmes, palestras, conferências e 

minicursos.  

Na pós-graduação, a UFG apresentou ao longo da última década uma grande 

evolução na sua atuação nesse nível de ensino, tendo alcançado a expressiva marca de 71 
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Programas de Pós-Graduação stricto sensu, com 102 cursos oferecidos. O total de alunos 

matriculados alcançou a marca de 3.989 alunos, sendo 2.705 de mestrado e 1.284 de 

doutorado.  Um total de 823 estudantes concluiu os seus cursos de pós-graduação stricto 

sensu (mestrado e doutorado) na UFG. Nos cursos de pós-graduação lato sensu 

matricularam-se 4.436 estudantes em 78 cursos de especialização, os quais comportaram 

111 turmas. 

Os pesquisadores da UFG foram responsáveis por 5.387 publicações, na forma de 

artigos em periódicos indexados, trabalhos completos publicados em anais de eventos, livros 

e capítulos de livro. Considerando a produção científica total pelo número total de docentes 

da instituição – 2.396 – a análise mostra índice de 2,25 publicações por docente. 

No que se refere à extensão, a UFG contabilizou um total de 1.868 ações de extensão 

cadastradas, que contaram com 2.240 professores como coordenadores de ação e 8.028 

professores da equipe executora (um professor pode participar de uma ou mais ações), 8.926 

estudantes de graduação, 171 estudantes de pós-graduação lato sensu, 803 estudantes de 

pós-graduação stricto sensu, 2.006 servidores técnico-administrativos, atingindo um público 

aproximado de 23.360.662 pessoas. O programa de bolsas para estudantes participantes das 

ações de extensão manteve em 2015 o quantitativo de 100 bolsas concedidas. 

 Na área da cultura o projeto “Música no Campus” executou 3 espetáculos no Centro 

de Cultura e Eventos Prof. Ricardo Freua Bufáiçal, Câmpus Samambaia, alcançando um 

público aproximado de 3.500 espectadores, média de 1.167 pessoas por show. 

Em 2015, na área de Assistência à Saúde, o Hospital das Clínicas (HC) realizou uma 

variedade grande de procedimentos tais como 286.102 consultas, 479.847 exames, 9.440 

internações, 8.453 cirurgias, 763 pequenas cirurgias, 8.269 (sessões) quimioterapia, 4.635 

(sessões) hemodiálise e 594 (sessões) hemodinâmicas. 

O HC também foi campo estágio para 1.015 estudantes da UFG, além de 321 

acadêmicos de outras Instituições de Ensino Superior e 70 de Instituições de Ensino 

Profissionalizantes. Neste ano foram feitas 17 ações de extensão atingindo um público de 

4.757 pessoas. Na área da pesquisa vários trabalhos foram desenvolvidos, abrangendo um 

total de 50 trabalhos científicos, entre dissertações, teses, artigos e livros publicados, várias 

pesquisas financiadas por organismos nacionais e internacionais. 

A busca permanente pela melhoria da qualidade das atividades acadêmicas 

desenvolvidas pela UFG ao longo do ano de 2015, respaldada pelo envolvimento de toda a 

comunidade acadêmica, redundou no cumprimento de um importante elenco de metas 
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traçadas pela universidade. O detalhamento destas metas, bem como uma análise crítica do 

cumprimento dos objetivos estabelecidos, estão disponíveis no Relatório de Gestão 2015. 

 

7.2 Síntese das ações e resultados institucionais alcançados em 2016 

 

 Segundo o Relatório de Gestão do exercício 2016, houve redução da oferta de vagas 

no processo seletivo da UFG, de 6.925 vagas oferecidas em 2015 para 6.840. Apesar disto, o 

número de ingressantes aumentou de 5.894 para 6.466 nos respectivos anos. Cabe registrar 

que o número de estudantes matriculados na UFG nos cursos de graduação presenciais foi 

de 25.792. 

Em 2016, no que se refere à pós-graduação, a UFG atingiu 72 Programas de Pós-

Graduação stricto sensu, dos quais 35 possuem cursos de doutorado e 8 são mestrados 

profissionais. Em 2016, a comissão do Aplicativos de Cursos Novos (APCN) analisou 8 

propostas, das quais 5 foram enviadas à CAPES, e destas, 3 foram aprovadas. O total de 

alunos matriculados nos Programas de Pós-Graduação stricto sensu da UFG foi de 4.295 

alunos, sendo 2.863 de mestrado e 1.459 de doutorado.  Um total de 1.242 estudantes 

concluiu os seus cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) na UFG 

nesse ano. 

Em 2016, os pesquisadores da UFG foram responsáveis por 5.340 publicações, na 

forma de artigos em periódicos indexados, trabalhos completos publicados em anais de 

eventos, livros e capítulos de livro. E o número de grupos de pesquisa registrados no CNPq 

chegou a 472. Considerando a produção científica total pelo número total de docentes da 

instituição ‒ 2.518 ‒ a análise mostra índice de 2,1 publicações por docente. Cabe ressaltar  

a promoção à inovação, e o trabalho dos escritórios de Transferência de Tecnologia, de 

Propriedade Intelectual e do Centro de Empreendedorismo e Incubação. 

A UFG executou em 2016 um total de 2.410 ações de extensão cadastradas, que 

abarcaram um total equivalente a 2.854 professores como coordenadores de ação e 10.412 

professores da equipe executora, 12.758 estudantes de graduação, 226 estudantes de pós-

graduação lato sensu, 1.314 estudantes de pós-graduação stricto sensu, 2.802 servidores 

técnico-administrativos. Registra-se que tanto o professor, quanto o técnico administrativo e 

o estudante podem participar de mais de uma ação. O programa de bolsas para estudantes 

participantes das ações de extensão manteve em 2016 o quantitativo de 100 bolsas 

concedidas. 
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 Na área da cultura, em 2016, o Centro Cultural UFG (CCUFG) exibiu duas 

exposições: a “Diálogos Possíveis 3”, com curadoria e expografia de Carlos Sena Passos, 

reuniu 33 artistas com obras pertencentes ao acervo da instituição; e a "Ruminescências", 

sob a curadoria do Grupo EmpreZa, em comemoração aos 100 anos do Dadaísmo. O Cine 

UFG produziu diversas atividades e mostras de cinemas em rede. É importante referenciar o 

fortalecimento de parcerias entre a UFG e o Ministério da Cultura.  

Entre as atividades desenvolvidas pelo Centro Integrado de Aprendizagem em Rede 

(CIAR), em 2016, ressalta a articulação com a CAPES, entidade de fomento, para a oferta 

de sete cursos de graduação e dez de especialização, na modalidade a distância, pertencentes 

ao Sistema Universidade Aberta do Brasil.  

Apesar da redução do quantitativo de mobilidades internacionais implementadas em 

2016, ainda foi relevante a movimentação nessa categoria. Estiveram em instituições de 

ensino superior estrangeiras, para intercâmbio na graduação, 186 estudantes da UFG. E a 

vinda de estrangeiros se deu na ordem de 33 estudantes. A fim de possibilitar a cooperação 

internacional no ensino, na pesquisa e na extensão, 90 convênios foram mantidos em 2016, 

sendo que sete convênios gerais foram assinados no decorrer do ano. 

Em 2016, na área de Assistência à Saúde, o Hospital das Clínicas (HC) executou 

uma variedade grande de procedimentos, como 193.279 consultas médicas especializadas, 

14.722 internações, entre outros procedimentos. O HC também foi campo estágio para 792 

estudantes da UFG, além de 478 acadêmicos de outras Instituições de Ensino Superior e 82 

de Instituições de Ensino Profissionalizantes.  

 O detalhamento destas metas, bem como uma análise crítica do cumprimento dos 

objetivos estabelecidos, estão disponíveis no Relatório de Gestão do exercício 2016. 

 

 

7.3 Síntese das ações e resultados institucionais alcançados em 2017 

 

 Segundo o Relatório de Gestão do exercício 2017, houve elevação da oferta de vagas 

no processo seletivo da UFG, de 6.925 vagas oferecidas em 2016 para 7.205, sendo 6.365 

ofertadas por meio do SiSU e 840 por outros processos seletivos (Educação Intercultural, 

Educação no Campo, UFGInclui/Letras: Libras para surdos e cursos com Verificação de 

Habilidades e Conhecimentos Específicos ‒ VHCE – e cursos na modalidade a distância). 

No total, foram oferecidas vagas em 149 cursos/habilitações. Em paralelo, houve aumento 
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do número de estudantes com vínculo em cursos de graduação presenciais, que passou de 

25.792 para 26.792 nos respectivos anos. Cabe registrar que parte do aumento do número de 

estudantes matriculados deriva da política de preenchimento de vagas remanescentes na 

UFG.  

Em 2017, no que se refere à pós-graduação, a UFG atingiu 78 Programas de Pós-

Graduação stricto sensu, dos quais 38 possuem cursos de doutorado e 10 mestrados 

profissionais. Um total de 641
21

 estudantes concluiu os seus cursos de pós-graduação stricto 

sensu (mestrado e doutorado) na UFG.  

A UFG contabilizou em 2017 o total de 2.245 ações de extensão cadastradas, que 

envolveram um total equivalente a 9.432 professores participantes da equipe executora, 

12.788 estudantes de graduação, 321 estudantes de pós-graduação lato sensu, 1.227 

estudantes de pós-graduação stricto sensu, 2.413 servidores técnico-administrativos. 

Registra-se que tanto o professor, quanto o técnico administrativo e o estudante podem 

participar de mais de uma ação. O programa sofreu redução de 20% no número de bolsas em 

2017, em um quantitativo de 80 bolsas concedidas via edital. 

 Na área da cultura, em 2017, destaca-se que no Centro Cultural foram realizados 101 

eventos com público e 99 sem público no teatro, bem como 467 eventos/ensaios na Sala de 

Dança, cobrindo um total de 305 dias de uso direto, não contabilizando pré-produção e pós-

produção. Dos eventos com presença de público, ocorreram 20 de teatro, 18 de dança, 52 de 

música, 2 de circo, 2 de cinema, 2 de literatura e 5 de caráter misto, ou seja, aqueles que 

possuem o viés artístico imbricado com questões do ensino e da pesquisa. Os eventos sem 

publico tiveram caráter de ensaios, gravações e rodas de discussões. Frequentou o CCUFG, 

em busca de programações que envolvessem o Teatro e a Sala de Dança, um público total de 

18.724 pessoas. 

 No ano de 2017, com o projeto Cinemas em Rede, uma iniciativa promovida pela 

Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), em parceria com os Ministérios da Cultura 

(MinC) e da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), foram exibidos filmes com debates, 

gerando um público total de 85 pessoas no período de 09 de março a 16 de novembro. Por 

sua vez, a Mostra Cinema Brasileiro Contemporâneo no primeiro semestre teve público de 

118 pessoas; no segundo semestre, de 728 pessoas, totalizando 846 pessoas na Mostra. De 

forma semelhante, no CONPEEX o publico superou a expectativa. 

                                                           
21

 Dado parcial da PRPG em Dezembro/2017. 
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Entre as atividades desenvolvidas pelo Ciar em 2017, destacam-se, de forma 

sintética: a articulação com a Capes (entidade de fomento) para a oferta de 6 cursos de 

graduação e 9 de especialização, na modalidade a distância, pertencentes ao Sistema 

Universidade Aberta do Brasil. Na gestão dos cursos a distância da UFG, coube à equipe 

pedagógica do Ciar: a realização de 14 processos seletivos para tutores dos cursos a 

distância (1017 candidatos inscritos); a oferta de 3 cursos de formação de Tutores (175 

cursistas) e 31 oficinas de uso do ambiente virtual de aprendizagem Moodle, para 

professores da instituição e tutores que ingressam nessa modalidade de ensino (220 

participantes);  2 oficinas sobre uso do ambiente Moodle para estudantes da graduação e 

pós-graduação (200 participantes); oferta de 2 cursos de Formação Docência em Tempos 

Tecnológicos, voltados para docentes da universidade em estágio probatório (149 cursistas); 

desenvolvimento do novo ambiente Moodle institucional, customização do tema e 

atualização da versão 3.2 para a versão 3.3; abertura e customização de salas virtuais 

Moodle para disciplinas dos cursos de graduação e pós-graduação oferecidas por diversas 

unidades acadêmicas da UFG ( 32 salas) e para cursos de extensão e grupos de pesquisa (26 

salas); administração de 56 ambientes Moodle (1.9 e 2.4) e 2 Moodle na versão 3.2; e 

acompanhamento pedagógico e instrucional de 7 cursos na modalidade a distância. 

Sobre as mobilidades internacionais implementadas em 2017, estiveram em 

instituições de ensino superior estrangeiras, para intercâmbio na graduação, 75 estudantes da 

UFG, enquanto a vinda de estrangeiros deu-se na ordem de 42 estudantes. A Política 

Institucional de Internacionalização constituiu tema de frequente debate no decorrer de 

2017, tanto dentro como fora da UFG, sobretudo graças à divulgação do novo programa do 

governo federal, o Capes/PrInt, cujo foco é o aprimoramento da qualidade da produção 

acadêmica vinculada à pós-graduação. Ligadas a esse debate, encontram-se algumas ações 

implementadas. Ressalta-se, entre elas, o desenvolvimento do projeto Fostering sustainable 

relationships between Brazil and the UK: mobility to support internationalisation, em 

parceria com a University of Surrey, Reino Unido. 

Em 2017, na área de Assistência à Saúde, o Hospital das Clínicas (HC) realizou uma 

variedade grande de procedimentos, atingindo mais de meio milhão de consultas, incluindo 

consultas médicas especializadas, de urgência e emergência, de internações, entre outros 

procedimentos. O HC também foi campo estágio para estudantes da UFG e para acadêmicos 

de outras Instituições de Ensino Superior e Instituições de Ensino Profissionalizantes.  

O detalhamento destas metas, bem como uma análise crítica do cumprimento dos 

objetivos estabelecidos estão disponíveis no Relatório de Gestão do exercício 2017. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS E POSSIBILIDADES DE AÇÕES FUTURAS 

 

 A Avaliação Institucional é importante por desenvolver, por meio do 

autoconhecimento, subsídios contínuos para a reorientação das ações da UFG. Diante disto, 

a consolidação e efetivação dos processos avaliativos dão-se pela apropriação de seus 

resultados pela comunidade universitária e, posteriormente, sua manifestação no 

planejamento institucional. 

 Para tornar efetiva a participação da comunidade nos processos avaliativos 

conduzidos pela CPA/CAVI, além da divulgação na página da UFG e o envio de 

memorandos e mensagens alertando para a importância da avaliação (via e-mail), foi 

produzido material de divulgação pela Assessoria de Comunicação (ASCOM) da UFG, 

contemplando outdoors e mensagens nas redes sociais (Twitter, Facebook), bem como uma 

animação explicativa sobre a importância de participar da avaliação institucional. 

 E para viabilizar que a avaliação seja inclusiva, o Núcleo de Acessibilidade da UFG 

desenvolveu material específico, permitindo a participação de membros da comunidade 

acadêmica com deficiência auditiva e visual. Todos os instrumentos avaliativos foram 

traduzidos para Libras e divulgados na internet
22

. 

 Os resultados dos processos avaliativos foram divulgados no sítio da CPA/CAVI, 

apresentados em reunião do CONSUNI, em Conselhos Diretores, e para toda a comunidade 

universitária durante o 12º, 13º e 14º Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão 

(CONPEEX), da UFG, em 2015, 2016 e 2017, respectivamente. 

 As possibilidades de ações futuras aqui elencadas derivam dos processos formais da 

avaliação institucional e 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, apresentam-se 

algumas possibilidades de ações futuras que a CPA/CAVI sugere aos gestores: 

 aumentar o número de bolsas dos programas de assistência estudantil para promoção 

da inclusão e permanência; 

 ampliar os espaços de convivência e de alimentação; 

 melhorar os laboratórios das aulas práticas (plano de atualização, acessibilidade, 

segurança e conservação); 

                                                           
22

Links: <https://cavi.prodirh.ufg.br/p/742-instrumentos-de-avaliacao>; <https://www.youtube.com/watch?v= 

e7UCL2z5C-o)>. 

https://cavi.prodirh.ufg.br/p/742-instrumentos-de-avaliacao
https://www.youtube.com/watch?v=e7UCL2z5C-o
https://www.youtube.com/watch?v=e7UCL2z5C-o
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 melhorar a acessibilidade para portadores de deficiência física e mobilidade 

reduzida; 

 incentivar a multi e a interdisciplinaridade das atividades acadêmicas; 

 ampliar e atualizar os acervos bibliográficos básico e complementar, e de periódicos. 

 

 Em relação à meta-avaliação da CPA/CAVI, identificou-se a necessidade das 

seguintes ações: 

 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 permanentemente a comunidade acadêmica acerca 

da importância da avaliação institucional, a fim de validar tal processo como 

formativo e educacional; 

 reforçar o caráter pedagógico associado à avaliação. 

 

Tendo como base a percepção da CPA/CAVI, consoante a análise apresentada neste 

relatório, ratifica-se que a UFG está cumprindo sua missão, contribuindo para as pautas de 

desenvolvimento social, mediante o entendimento da educação como um complexo mais 

amplo que o ensino. 

 A perspectiva da CPA/CAVI é que, com a operacionalização do novo projeto de 

avaliação institucional nos próximos anos, seja produzido um leque maior e mais qualificado 

de informações, o que aumentará o elo entre a Avaliação e o Planejamento e, mais 

especificamente, a visualização das ações decorrentes dos processos avaliativos. 
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APÊNDICE I – PLANEJAMENTO DO 8º. CICLO 

 

Agenda de trabalho 2015 

Período Atividade Ações específicas 

 

Janeiro a 

Março 

 

Relatório de Autoavaliação 

Institucional 2013-2014 

 Produção e postagem no e-MEC;  

 Revisão para fins de publicação;  

 Publicação online.  

 Encaminhamento ao Cegraf para 

editoração e publicação. 

 

 

 

 

Abril 

 

 

 

 

Recredenciamento da UFG 

 Assessoria à equipe gestora da UFG; 

 Participação de um Grupo de Trabalho 

para o acompanhamento do processo de 

recredenciamento; 

 Produção de um relatório sobre as 

percepções acerca do processo de 

recredenciamento com sugestões de 

ações para a melhoria da qualidade 

institucional. 

 

 

 

Maio a Junho 

 

 

 

Avaliação do Desempenho Didático 

do Docente pelo Discente 2015/1 

 Revisão do Instrumento;  

 Disponibilização do questionário online 

no Portal UFG (11/05 a 22/06). 

 Envio de Memorando Circular aos 

diretores, para divulgação; 

 Envio de e-mailmarketing (docentes e 

discentes); 

 Divulgação na página da UFG. 

 

Maio a 

Outubro 

 

 

Novo Projeto de Avaliação 

Institucional 

 Revisão do projeto de Avaliação 

Institucional com fins de adequação aos 

novos instrumentos de avaliação do 

INEP/MEC e ao novo Sistema Integrado 

de Gestão – SIG. 

 

Maio a 

Novembro 

 

PDI 2016-2020 
 Avaliação do PDI 2011-2015; 

 Assessoria à equipe gestora da UFG para 

elaboração do Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI 2016-2020. 

Dezembro Encerramento das atividades 2015  Agenda 2016. 

 

 

Atividades 

Contínuas 

 Reuniões mensais da Comissão. 

 Atividades de alinhamento da equipe e oficinas de trabalho. 

 Produção/divulgação do conhecimento acerca dos processos avaliativos e de 

planejamento.   

 Organização e manutenção do arquivo físico e digital da CPA/CAVI. 

 Atualização da página da CPA/CAVI. 

 Participação nas avaliações in loco do INEP/MEC. 

 Assessoria aos gestores da UFG. 

Fonte: CPA/CAVI. 
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Agenda de trabalho - 2016 

Período Atividade Ações específicas 

 

Janeiro a 

Março 

 

Relatório [Parcial] de Autoavaliação 

Institucional 2015-2017 

 Produção e postagem no e-MEC;  

 Revisão para fins de publicação;  

 Publicação online.  

 Envio de Memorando Circular aos 

diretores, para divulgação do Relatório. 

 

 

Abril 

 

Implantação do novo projeto de 

avaliação institucional 

 

 

 

 

 Elaboração dos instrumentos avaliativos; 

 Cadastro dos instrumentos avaliativos no 

SIG; 

 Testes/Simulações no Módulo Avaliação 

do SIG; 

 Adequações. 

 

 

 

 

 

Maio a Junho 

 

 

Avaliação Institucional (estudantes, 

docentes e TAE), do Desempenho 

Didático do Docente pelo Estudante 

2016/1, autoavaliação do estudante e 

avaliação da turma pelo professor. 

 Revisão do Instrumento;  

 Tradução para libras; 

 Disponibilização do questionário online 

no Portal UFG (11/05 a 22/06). 

 Envio de Memorando Circular aos 

diretores, para divulgação; 

 Envio de e-mailmarketing (docentes, 

discentes e TAE); 

 Divulgação na página da UFG. 

 Outdoor, Twitter e Facebook. 

 

 

Julho a 

Outubro 

 

Resultados da Avaliação Institucional 

 

 Coleta e tratamento dos dados resultantes 

dos processos avaliativos; 

 Divulgação no site da CPA/CAVI. 

 

 

 

Novembro a 

Dezembro 

 

 

 

Avaliação do Desempenho Didático 

do Docente pelo Discente 2016/2, 

autoavaliação do estudante e 

avaliação da turma pelo professor. 

 Revisão do Instrumento;  

 Disponibilização do questionário online 

no Portal UFG (05/12 a 22/12). 

 Envio de Memorando Circular aos 

diretores, para divulgação; 

 Envio de e-mail marketing (docentes e 

discentes); 

 Divulgação na página da UFG. 

Dezembro Encerramento das atividades 2016  Agenda 2017. 

 

 

Atividades 

Contínuas 

 Reuniões mensais da Comissão. 

 Atividades de alinhamento da equipe e oficinas de trabalho. 

 Produção/divulgação do conhecimento acerca dos processos avaliativos e de 

planejamento.   

 Organização e manutenção do arquivo físico e digital da CPA/CAVI. 

 Atualização da página da CPA/CAVI. 

 Participação nas avaliações in loco do INEP/MEC. 

 Assessoria aos gestores da UFG. 
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Agenda de trabalho - 2017 

Período Atividade Ações específicas 

Janeiro a 

Fevereiro 

Avaliação Integrada 2016/2 

 Disponibilização do questionário online -

 Portal UFGNet (25/01 a 25/02). 

 Divulgação na página da UFG (banner, 

twitter, facebook). 

 Envio de memorando circular. 

 Envio de email marketing (docentes e 

discentes). 

 Divulgação dos resultados 

 

Fevereiro a 

Março 

 

Relatório [Parcial] de Autoavaliação 

Institucional 2015-2017 

 Produção e postagem no e-MEC; 

 Revisão do Relatório com fins de publicação. 

 Publicação online do Relatório [Parcial] de 

Autoavaliação Institucional 2015-2017. 

 

 

Abril a Maio 
Elaboração/Revisão dos instrumentos 

avaliativos 

 Reuniões de trabalho 

 Definição em parceria com a ASCOM da 

nova campanha para sensibilização da 

comunidade. 

Junho a  

Outubro 

Avaliação Integrada 2017/1 

 Disponibilização dos questionários online - 

Portal UFGNet: 

 Regional Goiânia: 29/06 a 19/07; 

 Regional Catalão e Jataí: 28/08 a 19/09; 

 Regional Goiás: 18/09 a 08/10. 

 Divulgação na página da UFG 

(banner, twitter, facebook). 

 Envio de memorando circular. 

 Envio de email marketing (docentes e 

discentes). 

 Divulgação dos resultados. 

Agosto a  

Setembro 

Preparação de atividade para o 

Conpeex 

 Definição do local e reserva de laboratórios 

computacionais. 

 Elaboração da dinâmica de trabalho e 

aplicação simulada do instrumento. 

 Elaboração da Programação. 

Outubro 

Estande no Conpeex e Oficina com 

coordenadores de curso e membros 

do NDE: Análise dos resultados do 

Enade 

 Envio de Convite. 

 Sistematização dos resultados. 

Novembro Avaliação Integrada 2017/2 

 Disponibilização dos questionários online -

 Portal UFGNet 

 Divulgação na página da UFG (banner, 

twitter, facebook). 

 Envio de memorando circular. 

 Envio de email marketing (docentes e 

discentes). 
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Novembro e 

Dezembro 
Relatório [Final] de Autoavaliação 

Institucional 2015-2017 
 Sistematização dos resultados e divulgação. 

Dezembro 
Encerramento das Atividades  

do 8º Ciclo Avaliativo 
 Apresentação de relatório final à gestão e à 

comunidade acadêmica. 

 

 

Atividades 

Contínuas 

 Reuniões mensais da Comissão. 

 Atividades de alinhamento da equipe e oficinas de trabalho. 

 Produção/divulgação do conhecimento acerca dos processos avaliativos e de 

planejamento.   

 Organização e manutenção do arquivo físico e digital da CPA/CAVI. 

 Atualização da página da CPA/CAVI. 

 Participação nas avaliações in loco do INEP/MEC. 

 Assessoria aos gestores da UFG. 
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APÊNDICE II – PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

 

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

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

que alguns membros da comissão estiveram presentes. 

 

 Semana de Planejamento Institucional – SEPLAIN, da Regional Catalão. 

Participação com palestra e mesa redonda sobre “Perspectivas e Desafios do 

Planejamento e da Avaliação”, 9 a 12 de Fevereiro de 2015, Catalão, GO. 

 VI Fórum da Educação Superior do Estado de Goiás, “A Avaliação da Educação 

Superior como Indutora da Qualidade”, 15 a 17 de Abril de 2015, Goiânia, GO. 

 1º Encontro Regional de Avaliação Institucional da UniRV, 23 de Abril de 2015, Rio 

Verde, GO. 

 Curso Docência do Ensino Superior da Regional Jataí. Participação com a palestra 

“Avaliação do Estágio Probatório”, 15 de Maio 2015, Jataí, GO. 

 2ª
.
 Reunião do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e Administração, 

FORPLAD. Composição do Grupo de Trabalho – GT “Integração Planejamento e 

Avaliação Institucional”, 17 a 19 de Junho de 2015, Goiânia, GO.   

 Divulgação do conhecimento acerca da avaliação, com envio de publicações da 

CPA/CAVI, Cadernos do PGE e do livro “Avaliar a Avaliação” de autoria do Prof. 

Giovani Ehrhardt, membro da Comissão, à UniRV, Junho de 2015, Rio Verde, GO. 

 I Seminário de Avaliação Institucional do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio de Janeiro, IFRJ. Capacitação da CPA do IFRJ, 25 e 26 de 

Agosto de 2015, Rio de Janeiro, RJ. 

 Seminário “Internalização da Interdisciplinaridade”, promovido pelo Fórum de Pró-

Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação do Centro-Oeste, FORPROP-CO, 1 a 2 de 

Outubro de 2015, Goiânia, GO. 

 II Seminário de Avaliação Institucional do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio de Janeiro, IFRJ. Capacitação da CPA do IFRJ,13 e 14 de 

Outubro de 2015, Rio de Janeiro, RJ. 

 12º
.
 Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da UFG – CONPEEX. Exposição do 

trabalho da CPA/CAVI e enquete com a comunidade, 19 A 21 de Outubro de 2015, 

Goiânia, GO. 
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 3ª
.
 Reunião da Regional Centro-Oeste do Fórum Nacional de Pró-Reitores de 

Planejamento e Administração, FORPLAD, 23 de Outubro de 2015, Goiânia, GO.   

 V Encontro Nacional de Procuradores Educacionais Institucionais das IFES, V 

ENPI-IFES-2015, com a palestra “Percepções das IES sobre o novo Instrumento de 

Avaliação de Curso”, 12 e 13 de Novembro de 2015, Brasília, DF. 

 Curso Docência do Ensino Superior da Regional Goiânia, com a palestra “Legislação 

Aplicada à Docência na UFG: avaliação do estágio probatório”, 20 de Novembro de 

2015. Goiânia, GO. 

 Curso Docência do Ensino Superior da Regional Catalão, com a palestra “Avaliação 

do Estágio Probatório”, 18 e 19 de Janeiro de 2016. Catalão, GO. 

 Reunião da Regional Centro-Oeste do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Gestão de 

Pessoas, FORGEP, 3 a 4 de Fevereiro de 2016, Goiânia, GO.   

 Seminário de Credenciamento da UFJataí, 13 e 14 de Junho de 2016. Jataí, GO 

 VII Fórum da Educação Superior do Estado de Goiás, “A Avaliação da Educação 

Superior como Indutora da Qualidade”, 15 a 17 de Abril de 2016, Goiânia, GO. 

 13º
.
 Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da UFG – CONPEEX. Exposição do 

trabalho da CPA/CAVI e divulgação dos resultados dos processos avaliativos 2016/1 

para a comunidade, 17 a 19 de Outubro de 2016, Goiânia, GO. 

 Semana de Planejamento Pedagógico e Administrativo da Faculdade de Informação 

e Comunicação – FIC/UFG. Oficina de Planejamento e Avaliação, 13 de Fevereiro, 

Goiânia, GO. 

 Semana de Planejamento Pedagógico e Administrativo do Campus Aparecida. 

Oficina de Planejamento e Avaliação, 7 de Março, Aparecida de Goiânia, GO. 

 Semana de Planejamento Pedagógico e Administrativo do Instituto de Ciências 

Biológicas- ICB/UFG. Palestra sobre Planejamento e Avaliação, 8 de Março, 

Goiânia, GO. 

 VIII Fórum da Educação Superior do Estado de Goiás, “O Reflexo das Mudanças do 

Financiamento e Avaliação na Educação Superior no Brasil”, 26 a 27 de Abril de 

2017, Goiânia, GO. 

 Oficina de Planejamento e Avaliação, 5 de Maio, Faculdade de História da UFG, 

Goiânia, GO. 

 Curso Docência do Ensino Superior. Participação com a palestra “Avaliação do 

Estágio Probatório”, 7 de Junho 2017, IME/UFG, Goiânia, GO. 
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 Oficina de Planejamento e Avaliação, 6 de Julho, Curso de Direito da Regional 

Jataí/UFG, Jataí, GO.  

 Semana de Planejamento Pedagógico e Administrativo da Escola de Engenharia 

Elétrica, Mecânica e de Computação - EMC/UFG. Revisão do Projeto Pedagógico 

do Curso de Engenharia Elétrica: contribuições da avaliação, 11 de Agosto, Goiânia, 

GO. 

 14º
.
 Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da UFG – CONPEEX. Exposição do 

trabalho da CPA/CAVI e divulgação dos resultados dos processos avaliativos 2017/1 

para a comunidade, 16 de Outubro de 2017, Goiânia, GO. 

 Oficina "Desvelando o Enade: aplicações e implicações", 17 a 18 de Outubro de 

2017, Centro de Eventos da UFG, Goiânia, GO. 

 Seminário Internacional INEP/MEC "Avaliação da Educação Superior: 

características e perspectivas", 30 a 31 de Outubro de 2017, Brasília/DF. 
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Apêndice III – OFICINA TEMÁTICA 2017 “Desvelando o Enade: aplicações e implicações” 

Curso: _________________________________________  

Unidade Acadêmica/Especial:______________________ 

O atual projeto de Avaliação Institucional da UFG: renovação e integração, prevê a apropriação dos resultados do Enade pela gestão e NDE a 

fim de contribuir com o planejamento e ações de melhoria do curso, incluindo a atualização do PPC. Neste sentido, para conhecer a percepção 

dos concluintes do seu curso, analise o Relatório do Enade com base nos quesitos abaixo. 

 

 Seção 2 - Desempenho dos estudantes na prova 

Com base na análise do Quadro "Desempenho geral dos estudantes no Componente de Formação Geral e no Componente de Conhecimento 

Específico da prova do último Enade, na IES, na UF, na Grande Região, Categoria Administrativa, Organização Acadêmica e no total Brasil" 

Interprete [como foi e por quê] o desempenho dos estudantes do seu 

Curso em relação ao Brasil no quesito Formação Geral? 

Indique ações para corrigir e/ou melhorar a situação identificada 

  

Interprete [como foi e por quê] o desempenho dos estudantes do seu 

Curso em relação ao Brasil no quesito Conhecimento Específico? 

Indique ações para corrigir e/ou melhorar a situação identificada 
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 Seção 3 - Percepção dos estudantes sobre a prova 

Com base na análise do Quadro "Percentual de respostas dos concluintes às questões relativas à percepção sobre a prova por IES, na UF, na 

Grande Região, Categoria Administrativa, Organização Acadêmica e no total Brasil" 

Interprete [como foi e por quê] os graus de dificuldade de maior 

frequência na Formação Geral 
Indique ações para corrigir e/ou melhorar a situação identificada 

  

Interprete [como foi e por quê] os graus de dificuldade de maior 

frequência na Formação Específica 
Indique ações para corrigir e/ou melhorar a situação identificada 

  

Interprete [como foi e por quê] a percepção dos estudantes em 

relação à aprendizagem dos conteúdos abordados nas questões 

objetivas da prova 

Indique ações para corrigir e/ou melhorar a situação identificada 
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 Seção 4 - Resultados da análise do questionário do estudante 

Com base na análise dos gráficos da "Seção 4 - Resultados da Análise do Questionário do Estudante". Após analisar todos os gráficos, faça 

reflexões sobre a compatibilidade das respostas dos estudantes e sua visão acerca dos temas abordados nas questões.  

Reflita sobre a contribuição do curso para a formação humana do 

estudante 

Indique ações para corrigir e/ou melhorar a situação identificada 

  

Reflita sobre a contribuição do curso para a formação profissional do 

estudante  
Indique ações para corrigir e/ou melhorar a situação identificada 

  

Reflita sobre a contribuição do curso para prover experiências 

diversificadas para aperfeiçoamento do estudante 

Indique ações para corrigir e/ou melhorar a situação identificada 

  

Reflita sobre a infraestrutura, equipamentos e materiais 

disponibilizados pela instituição e o atendimento às necessidades de 

formação profissional, social e cultural 

Indique ações para corrigir e/ou melhorar a situação identificada 
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ANEXO A – Material de divulgação dos Processos Avaliativos 

 

Avaliação do Docente pelo Discente on line 2015/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação Institucionalon line 2016|1 
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Avaliação Institucional on line 2017|1 
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ANEXO B – Fotos da participação da CPA/CAVI no CONPEEX 

 

 

 


