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Apresentação 

 

Apresentamos à comunidade acadêmica o resultado da Avalgrad, realizada 

pelos diversos cursos de graduação da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) 

no segundo semestre de 2018 (2018.2). As informações descritas neste relatório 

representam a atual realidade dos cursos e converge para o fato de que a 

participação de todos (professores, acadêmicos e coordenadores/diretores de curso) 

na construção integrada das mudanças necessárias para nossa universidade, é fator 

fundamental. É necessário manter vivo o debate para se buscar a implementação de 

ações que permitam refletir, questionar e programar ações significativas na busca de 

consolidar as áreas do conhecimento que se fazem imprescindíveis nos processos 

de formação dos nossos acadêmicos. 

Este é o produto do desenvolvimento das diversas disciplinas nesse 

semestre, porém, como a avaliação é um processo cíclico, este relatório se 

realimenta cotidianamente e os resultados aqui apresentados objetivam 

desencadear novas discussões e proposições para o fazer universitário.  

Salientamos, contudo, que este instrumento oriundo das avaliações dos 

acadêmicos e dos professores dos diferentes cursos de graduação, passe por 

processos de discussão e avaliação em cada curso avaliado, para que venha 

atender às demandas e necessidades do futuro profissional e no PPP (Projeto 

Político-Pedagógico) de cada curso. 

 

 

 

 

 

 

Zafira da Silva de Almeida 

Pró-Reitora de Graduação 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A UEMA entende a avaliação como ação inerente a toda atividade humana, 

tendo como pressuposto o binômio qualidade-avaliação e, oportuniza por meio da 

Avalgrad um espaço para observações, sugestões e críticas por parte dos docentes 

e discentes envolvidos neste processo em constante construção. 

Ressaltamos que a Missão da UEMA é “Produzir e difundir conhecimento 

orientado para a cidadania e formação profissional, por meio do ensino, pesquisa e 

extensão, priorizando o desenvolvimento do Maranhão”, tendo como propósito 

participar do processo de desenvolvimento do Estado por meio da Educação 

Superior, com a Visão de “Ser uma instituição de referência na formação acadêmica, 

na produção de ciência, tecnologia e inovação, integrada com a sociedade e 

transformadora dos contextos em que se insere.” Isto posto, a UEMA tem como 

ponto de partida e de chegada de cada curso a reflexão de como está inserido 

nesse contexto de desenvolvimento. 

A Avalgrad na UEMA é uma prática que vem se consolidando, exigindo de 

todos os envolvidos a participação efetiva na definição dos caminhos e dos rumos 

da instituição. A avaliação como processo pedagógico nos impulsiona a querer 

sempre rever o que está sendo feito, seja como um todo institucional, como cursos 

específicos ou como sujeitos singularizados inseridos no contexto educacional. 

O crescimento e expansão da Universidade depende que façamos uma 

avaliação contínua das atividades acadêmicas, tendo em vista o convívio respeitoso 

pela argumentação, ideias, valores, compromissos e motivações expressas nos 

diversos momentos de sua trajetória. Então, pensar e repensar os seus caminhos e 

as suas ações implica na continuidade do processo de avaliação como reflexão e 

sistematização permanente. 

E, no momento atual, cabe à Divisão de Acompanhamento e Avaliação do 

Ensino (DAAE), vinculada à Coordenação Técnico-Pedagógica (CTP), vinculadas à 

Pró-Reitoria de Graduação (PROG), mobilizar e sensibilizar a comunidade 

acadêmica para este processo que se quer cíclico, criativo e renovador, mas acima 

de tudo, capaz de contribuir na interpretação de cada realidade, sempre com a 

preocupação de ajudar a realimentar ações, subsidiar planejamentos, revisar e fazer 

as análises críticas necessárias ao bom andamento de cada curso. 
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Assim, a Avalgrad constitui um meio que os cursos dispõem para poderem 

analisar internamente o que são e o que desejam ser, o que de fato realizam, como 

se organizam e agem.  

As informações colhidas na Avalgrad devem ser analisadas e interpretadas 

com vistas à identificação de práticas exitosas, bem como a percepção de omissões 

e/ou equívocos, a fim de evitá-los no futuro. 

 Vale ressaltar, que os instrumentos utilizados pela DAAE/CTP/PROG por 

meio da Avalgrad são similares aos das avaliações externas, pois fazem referência 

ao perfil acadêmico dos participantes, dos diversos aspectos do curso e formação, 

conforme pode ser observado no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 

(Enade), que é um dos processos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (Sinaes), realizado pelo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep) . 

Assim, dispomos o presente relatório e convidamos a comunidade 

acadêmica a utilizar suas informações, num esforço conjunto e comprometido para 

apresentar e/ou modificar as atuais condições oferecidas pelos cursos e, assim, 

promover um trabalho eficiente, em acordo ao Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) e seus respectivos Projetos Pedagógicos do Curso (PPC). 

 

2 OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar os cursos da UEMA como uma totalidade integrada de forma que a 

comunidade acadêmica reconheça que a autoanálise valorativa dos resultados da 

Avalgrad contribuirá para a melhoria da qualidade acadêmica e ao desenvolvimento 

institucional. 

 

2.1 Objetivos Específicos 

 

 Demonstrar que a Avalgrad pode gerar, nos membros da comunidade 

acadêmica, autoconsciência de suas qualidades, compreensão dos 

problemas e desafios para o presente e o futuro; 

 

 Servir como instrumento de análise da relação ensino-aprendizagem; 
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Contribuir com o fortalecimento de atitudes de compromisso institucional com 

a missão e a finalidade acadêmica da UEMA; e  

 

 Auxiliar no processo de identificação de fragilidades e das causas dos 

problemas referentes ao processo ensino-aprendizagem. 

 

3 PROCESSO DE AVALIAÇÃO E METODOLOGIA 

 

Para a DAAE/CTP/PROG, a avaliação é uma construção coletiva dos 

sujeitos que a integram. Por meio desse processo, é possível promover dinâmica na 

participação dos diferentes agentes institucionais, conscientes de seus papéis e 

responsabilidades junto à comunidade acadêmica e institucional, de forma clara e 

progressiva.  

Os resultados obtidos pelos dois instrumentos de pesquisa são 

socializados de forma transparente, a fim de dar credibilidade ao processo, de modo 

a atingir padrões de desempenho e qualidade, considerados necessários para uma 

educação democrática, construtiva e emancipadora. 

A Avalgrad 2018.2 contou com ações específicas para a coleta de 

informações acerca dos cursos de graduação da UEMA. Para incentivar o público-

alvo a participar desse processo avaliativo foi idealizada a campanha “Avalgrad 

não é só um trava-língua”, que aconteceu nas redes sociais oficiais da UEMA, por 

meio de postagens e vídeo, envio de mensagens via WhatsApp e publicação na 

ferramenta ‘Tela de aviso após login’ no Sistema Acadêmico (SigUEMA); e no 

contato direto ao corpo docente e discente. A coleta de informações junto aos 

estudantes e professores foi informatizada e ocorreu a partir da aplicação de 

questionários, no SigUEMA, disponibilizado na web no período de 12 a 30 de 

novembro de 2018, por adesão voluntária dos participantes. 

O questionário eletrônico foi disponibilizado por meio do sistema de 

avaliação acadêmica desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI), 

com acesso restrito aos participantes do SigUEMA. 

O questionário contou com 40 questões distribuídas em 8 eixos, a saber: 

Eixo 1 – Curso; Eixo 2 – Coordenação/Direção, Eixo 3 - Discente, Eixo 4 –Apoio e 
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incentivo, Eixo 5 – Infraestrutura; Eixo – 6- Biblioteca; Eixo- 7- Instalações e serviço 

de apoio ao estudante.  

Ao final do questionário, uma questão permitiu que o respondente 

manifestasse sua opinião a respeito do instrumento. 

Os dois instrumentos de avaliação colocados à disposição da comunidade 

docente e discente obteve informações sobre o ensino de graduação.  

O instrumento 1 reuniu informações sobre a percepção quanto ao Curso, 

a Coordenação/Direção, a atuação do estudante, o apoio e incentivo a formação, a 

infraestrutura disponível, a biblioteca e instalações e serviços de apoio ao estudante. 

O instrumento 2 enfatizou a avaliação da disciplina, tendo como objetivo a melhoria 

da qualidade do ensino de graduação. Os indicadores foram: o plano de ensino, os 

objetivos da disciplina, os conteúdos curriculares, o desenvolvimento da disciplina, a 

avaliação, o docente, a autoavaliação e as aulas práticas. 

Para a realização da Avalgrad, junto aos docentes e discentes foram 

desenvolvidas as seguintes etapas: 

a) Análise e revisão das questões dos instrumentos de autoavaliação; 

b) Implementação e revisão dos instrumentos no SigUEMA; 

c) Sensibilização dos Centros (ilha e continente); 

d) Aplicação dos instrumentos de coleta; 

e) Monitoramento dos níveis de adesão; 

f) Elaboração do presente relatórios e envio aos centros. 

 

A análise e revisão inicial dos instrumentos de autoavaliação foi 

desenvolvida por uma comissão implantada para este fim. A implantação da revisão 

dos instrumentos no SigUEMA foi realizada pelos técnicos do NTI. 

 Na edição 2018.2 da Alvagrad, assim como nas anteriores mesmo com 

os esforços da DAAE, houve pouca adesão por parte do corpo docente e discente, 

assim como vários problemas técnicos no SigUEMA, prejudicando o bom 

andamento do processo.  

De um Universo de 12.268 estudantes matriculados, apenas 1986 

responderam aos questionários. 

A pesquisa foi composta por questões objetivas para os dois grupos: o 

primeiro grupo foi respondido pelos estudantes (Instrumento 1); e, o segundo grupo 
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direcionado aos professores (Instrumento 2). Para cada um dos itens 

apresentados, os pesquisados atribuíram nota de 1 a 5. Os instrumentos, também, 

apresentaram um espaço aberto para comentários e sugestões.  

É importante salientar que análises mais detalhadas dos dados foram 

feitas separadamente por Centro, Curso e Departamento e, também, por público 

respondente: docente e discente.  

A análise e interpretação dos resultados foram realizadas de acordo com 

o explicitado no Quadro 1, em que 5 corresponde a concordo totalmente e 1 

discordo totalmente.  

  

Quadro 1 - Pontuações das respostas  

Concordo totalmente (5) (4) (3) (2) Discordo totalmente (1) 

Não se aplica  Não sei responder  

 

 Os resultados foram sistematizados em tabelas e gráficos que, embora 

resguardando aspectos comuns, se diferenciaram procurando atender 

especificidades dos cursos oferecidos. 

Além disso, para que os resultados da avaliação sejam de fato utilizados 

como instrumento de gestão, a DAAE fornece o relatório de avaliação estratificado 

por segmento docentes, direção de curso e departamentos. Ainda, na avaliação de 

disciplinas, para cada professor que ministrou aulas no período letivo avaliado será 

emitido um relatório individual, que poderá ser visualizado no SigUEMA, acerca da 

avaliação feita pelos estudantes. 

As ações de divulgação e tratamento dos dados estão organizadas da 

seguinte forma: uma vez consolidado, o Relatório da Avalgrad estará disponível aos 

gestores institucionais e aos segmentos (docente, direção de curso e centro) que 

terão além do relatório geral, o seu relatório estratificado, tornando possível a 

análise de seu Curso em relação ao contexto institucional. 

Os gestores terão o prazo de 15 dias (quinze dias) para manifestar-se a 

respeito do relatório, apresentando seus questionamentos e/ou dúvidas. Esgotado 

este prazo, os gestores terão 30 dias (trinta dias) para reunir o seu Colegiado e 

Núcleo Docente Estruturante (NDE) para analisar e discutir os resultados 
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apresentados no relatório da DAAE, elaborar o Plano de Providências para 

tratamento das fragilidades identificadas e apresentá-lo aos órgãos competentes. 

Uma cópia do Plano de Providências deve ser encaminhada à DAAE para a 

incorporação dos resultados da avaliação no processo de gestão acadêmico-

administrativa da PROG. 

 

4 PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANTES POR CENTRO/CAMPUS 

 

Os dados produzidos por esta avaliação devem servir de referência para uma 

autorreflexão por parte de cada um dos agentes envolvidos (corpo docente e 

discente, chefes de departamento e coordenação/direção dos cursos). O importante 

é que todos possam tirar proveito desse processo. 

A Tabela 1 demonstra a participação/quantitativo dos professores em cada 

centro da UEMA. 

 

Tabela 1 – Quantitativo de participação de estudantes por centro/campus 

CENTRO/CAMPUS Matric. Part % 

Bacabal – CESB 994 66 6,64% 

Balsas – CESBA 467 56 11,99% 

Barra do Corda- CESBAC 190 63 33,16% 

Caxias – CESC 1690 123 7,28% 

Codó - CESCD 202 57 28,22% 

Coelho Neto- CESCN 119 3 2,52% 

Colinas – CESCO 197 11 5,58% 

Itapecuru - CESITA 245 9 3,67% 

Lado da Pedra – CESLAP 212 137 64,62% 

Pedreiras – CESPE 138 72 52,17% 

Pinheiro – CESPI 146 20 13,70% 

Presidente Dutra–CESPRE 127 55 43,30% 

Santa Inês – CESSIN 492 10 2,03% 

São João dos Patos – CESJOP 207 60 28,99% 
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Timon – CESTI 662 82 12,38% 

Zé Doca – CESZD 137 104 75,91% 

Coroatá - CESCOR 207 07 3,38% 

Grajaú – CESGRA 107 23 21,50% 

Centro de Ciências Agrárias – CCA 859 34 3,96% 

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas – CCSA 1361 175 12,86% 

Centro de Educação, Ciências Exatas e Naturais - 

CECEN 
1941 115 5,92% 

Centro de Ciências Tecnológicas – CCT 1630 78 4,79% 

TOTAL 12268 1986 9,26% 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2018.2 

 

 Os dados apresentados demonstram que na maioria dos Centros o número 

de participantes foi bastante inferior ao número de inscritos e isso fortalece o 

entendimento de que é importante melhorar esses índices no sentido de buscar o 

alcance dos objetivos propostos pela Instituição, que é envolver todos os agentes 

envolvidos nesse processo avaliativo.  

 Acredita-se que um envolvimento maior vai interferir de forma positiva nos 

resultados do curso e no Enade, mas para se alcançar o resultado desejado faz-se 

necessário um esforço coletivo, ou seja, um envolvimento mais preciso de toda a 

comunidade acadêmica.   

 

5 PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES 

 

Partimos do princípio que a avaliação não é um processo autolimitado, 

que basta em si mesmo. Ela esclarece e instrumentaliza as reformas educacionais, 

assegurando a sobrevivência do ensino de excelência buscado pelas sociedades 

contemporâneas. 

Assim, o professor universitário, como ator principal na busca da 

qualidade do ensino, deve ter com principal foco possibilitar uma autoavaliação que 

permita a reflexão sobre o seu papel como docente do ensino superior e sobre sua 

ação educativa. Fomentar a discussão e a revisão das práticas desenvolvidas é 

indispensável para a legitimação da avaliação de disciplina. 
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Os dados a seguir pretendem colaborar para a identificação do perfil de 

seus professores, ajudar a realizar um diagnóstico da atuação docente e propiciar 

análises que atendam às necessidades de melhoria dos cursos. 

 

 

6 AVALIAÇÃO DO CURSO E DA DISCIPLINA PELO ESTUDANTE 

 

Neste processo de levantamento da percepção dos estudantes sobre seus 

cursos e disciplinas, considera-se sempre que o aluno deve ser ouvido por ser um 

componente do processo educacional. Para que se possa implantar um processo de 

avaliação emancipatória, deve estar claro para o corpo discente que o objetivo da 

avaliação é a melhoria do processo de ensino e, a importância de sua opinião (que 

deve ser a mais justa possível e não um ajuste de contas), é para contribuir para a 

melhoria de sua formação. 

Nesta edição da Avalgrad o total de participantes foi de 1986 estudantes. 

6.1 Avaliação do curso pelos estudantes 

 

Na avaliação discente de cursos superiores, a satisfação ou não dos 

estudantes, assume papel relevante por resultar de um julgamento formulado a partir 

da realidade percebida e vivenciada. 

Assim, espera-se contribuir para o estabelecimento de estratégias que 

possam melhorar a aprendizagem dos estudantes na busca de uma maior satisfação 

pelo seu curso, de modo a diminuir os possíveis desencontros entre as expectativas 

dos mesmos e o que a instituição oferece. 

Foi aplicado para o corpo discente um questionário com trinta e oito 

questões. Esta avaliação buscou obter informações a respeito de situações diversas 

que visam propiciar aos estudantes da UEMA um melhor desempenho em suas 

atividades.  

 

6.2 Satisfação pela escolha do curso 

 

A UEMA tem um elevado percentual de estudantes satisfeitos com o 

curso escolhido. Dos estudantes que participaram do processo, menos de 5% dos 

estudantes dos diversos cursos não estão satisfeitos com suas escolhas (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 – Satisfação com o curso escolhido 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2018.2 

 

O desconhecimento dos objetivos do curso no Projeto Pedagógico é um 

fator que minimiza a produtividade dos envolvidos no processo educativo. Quase 

40% dos estudantes conhecem totalmente os objetivos do Curso e menos de 5% 

desconhecem totalmente os objetivos (Gráfico 2). As aprendizagens são ampliadas 

quando os estudantes sabem o que é esperado deles. 

 

Gráfico 2 – Conhecimento dos objetivos do Curso no Projeto Pedagógico 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2018.2 
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Ao serem questionados se a estrutura e funcionamento dos Cursos 

permitem a finalização de todas as atividades estabelecidas em tempo satisfatório, 

39% dos estudantes responderam que é plenamente satisfatória. O percentual de 

32% equivalente à nota 4 em que o estudante conhece parcialmente a estrutura do 

Curso, tende a demonstrar a insegurança que os estudantes têm quanto ao suporte 

que o Curso lhe oferece. A estrutura e funcionamento disponível no Curso são 

pouco acessíveis ou não satisfaz um percentual baixo dos estudantes (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3 – Satisfação com a estrutura e funcionamento do Curso 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2018.2 

 

As atividades acadêmicas envolvendo ensino, pesquisa e extensão se 

apresentam como significativas no processo de construção do conhecimento e, 

indiscutivelmente, devem ser fortalecidas no decorrer do desenvolvimento do curso. 

No gráfico 4, percebe-se que a maioria do corpo discente se encontra satisfeita com 

as atividades acadêmicas do Curso. Contudo, esses dados podem ser melhorados a 

partir do envolvimento de todos que estão inseridos no contexto educacional. 
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Gráfico 4 – Atividades acadêmicas (ensino, pesquisa e extensão) e formação 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2018.2 

 

Nesse item, as respostas dos estudantes, assim como nas edições 

anteriores da Avalgrad, foram satisfatórias.  

 

6.3 Coordenação/Direção dos Cursos 

 

No que tange às atividades da Coordenação/Direção dos Cursos de 

Graduação da UEMA, 38% dos estudantes afirmaram ter conhecimento total sobre 

as atividades e menos de 5% as desconhecem (Gráfico 5).  

 

Gráfico 5 – Atividades desenvolvidas pela Coordenação/Direção de seu Curso 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2018.2 
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Ainda sobre o desempenho da Coordenação/Direção de Curso na 

divulgação de informações, 70% dos estudantes estão satisfeitos com a divulgação 

das informações relativas ao desenvolvimento de seus cursos, e somente 5 % estão 

pouco ou não estão satisfeitos (Gráfico 6). Os resultados demonstram que houve 

avanços nas estratégias para a divulgação junto aos estudantes, mas ainda precisa 

melhorar.  

 

Gráfico 6 – Divulgação de informações pelo Curso 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2018.2 

 

O Colegiado de Curso, instância consultiva e deliberativa sobre todas as 

questões relativas ao desenvolvimento das disciplinas e que reúne professores e 

representantes dos estudantes, pode ser mais bem aproveitado em suas atribuições 

(Gráfico 7). Os dados mostram que mais de 40% dos estudantes têm conhecimento 

total acerca do Colegiado dos Cursos, e menos de 10% têm pouco ou nenhum 

conhecimento.  
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Gráfico 7 – Conhecimento do Colegiado do Curso 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2018.2 

 

Os estudantes percebem o interesse do Coordenador/Diretor em propor 

medidas que visam à melhoria das condições de ensino-aprendizagem (Gráfico 8). 

De fato, a atuação da coordenação/Direção do Curso é imprescindível junto ao 

desenvolvimento das atividades acadêmicas e as propostas de melhoria fortalecem 

a valorização por parte de todos os envolvidos no contexto educacional.    

 

Gráfico 8 – Proposição de medidas para melhoria das condições de ensino-

aprendizagem pela Coordenação/Direção do Curso 

 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2018.2 
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Os estudantes apontam poucas falhas na comunicação com as secretarias 

dos Cursos. A satisfação quanto às informações prestadas pela Secretaria do Curso 

é de quase 50% (Gráfico 9). Há que se considerar a importância desse setor na 

interação de segmentos imprescindíveis e o valor dos bons relacionamentos no 

resultado geral do processo. 

 

Gráfico 9 – Satisfação quanto às informações prestadas pela Secretaria do Curso  

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

A comunicação e relacionamento com os estudantes foi muito boa 

(Gráfico 10). A questão se torna importante, pois se refere ao serviço técnico-

administrativo (Secretaria) e seu atendimento às necessidades do Curso. As 

necessidades foram minimizadas, visando à qualidade da educação superior, que 

está sendo construída.  

 

Gráfico 10 – Grau de satisfação quanto ao serviço técnico-administrativo 

(Secretaria) 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 
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Outra questão a ser observada refere-se ao horário de funcionamento da 

Secretaria do Curso (Gráfico 11), pois 50% dos estudantes estão totalmente 

satisfeitos e somente um pouco mais de 1%, totalmente insatisfeitos. 

 

Gráfico 11 - Grau de satisfação quanto ao horário de funcionamento da Secretaria do 

Curso 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad ,2018.2 

 

O Coordenador/Diretor do Curso tem um papel de liderança estratégica 

na melhoria da educação na UEMA. Sua presença é catalisadora, pode contribuir 

para a eficiência do processo ao influenciar a produtividade dos envolvidos (Gráfico 

12). Portanto, percebe-se que tem havido maior aproximação, melhor comunicação 

com os estudantes, pois estes indicam boa satisfação quanto à atuação do 

Coordenador/Diretor do Curso. 

 

Gráfico 12 – Grau de satisfação quanto ao Diretor do Curso  

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 
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6. 4  Estudante 

 

Este quesito permite avaliar o estudante por si mesmo. Pode ser 

compreendido como sua autoavaliação. O estudante foi estimulado a nos informar 

algumas condições que podem ou não contribuir com seu processo educativo na 

Instituição. Percebemos que dos estudantes avaliados, 40%, estão exercendo outra 

atividade extra aos seus cursos (Gráfico 13).  

 

Gráfico 13 – Estudantes que exercem outra atividade (trabalho, estágio, Curso) 

 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

A maioria dos avaliados apontam um comportamento estudantil, que 

amplia seu desenvolvimento pessoal e profissional, buscando outras referências 

além da sala de aula (Gráfico 14). A apreciação de outras literaturas, além das já 

trabalhadas no decorrer da oferta da disciplina, se configuram como importante no 

meio acadêmico permitindo aos estudantes conhecer outras formas de abordagens 

no sentido de compará-las as já tratadas em sala de aula.   
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Gráfico 14 – Uso de outras referências, além das anotações de sala de aula, em 

seu estudo do conteúdo das disciplinas 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

Verificamos que grande número de estudantes busca ampliar seus 

conhecimentos, buscando esclarecer suas dúvidas com os professores (Gráfico 15). 

Não se pode negar que os esclarecimentos de dúvidas junto aos professores são 

fundamentais para caminhar com mais segurança rumo a uma aprendizagem mais 

sólida e os professores devem sempre se colocar a disposição dos estudantes, ou 

seja, caminhar juntos para fortalecer o processo de ensino e aprendizagem.   

 

Gráfico 15 – Busca de ajuda do professor em período de atendimento para 

esclarecer dúvidas 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 
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Os estudantes recebem, em sua maioria, incentivo para participarem de 

atividades que podem contribuir com sua formação acadêmica ou profissional, tais 

como: reuniões técnicas, congressos e outras atividades. Os resultados apontam 

uma proporcionalidade entre os totalmente satisfeitos e parcialmente satisfeitos e 

apenas uma minoria insatisfeita (Gráfico 16). 

 

Gráfico 16 – Incentivo a participar de reuniões técnicas, congressos e outras 

atividades 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

As respostas, de acordo com o Gráfico 17, mostra insatisfação de 26,81% 

estudantes, tendo em vista que estes indicaram que pensam em desistir do curso. 

 

Gráfico 17 – Satisfação com o Curso 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 
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A opinião dos estudantes é importante no processo avaliativo de um curso 

e ou/instituição de ensino, e os dados apresentados em relação a satisfação com o 

curso permitem reflexões, considerando que um percentual significativo demonstra 

insatisfação. Assim, faz-se necessário buscar compreender de forma mais 

aprofundada o contexto apresentado nas respostas dos estudantes, no sentido de 

promover intervenções que venham agregar mais qualidade ao processo de 

construção do conhecimento.      

 

6.5 Apoio e incentivo 

 

A percepção do estudante sobre apoio e o incentivo recebido 

institucionalmente devem ser estimulados. São efetivas as ações que ampliam a sua 

permanência no curso escolhido, intercâmbios científico e acadêmico com outras 

instituições, estágios de formação profissional, estágios curriculares, programas de 

residência profissional realizados em convênios de cooperação técnica com órgãos 

públicos, entre outros. 

Essa percepção dos estudantes sobre as condições que foram oferecidas 

na formação acadêmica é avaliada ao final da graduação. O Sinaes recolhe 

informações socioeconômicas no Questionário do Estudante, o qual integra o 

Enade. A verificação das respostas obtidas no referido questionário recebe os 

seguintes pesos: organização didático-pedagógica (peso = 7,50%), infraestrutura e 

instalações físicas (peso = 5,00%) e oportunidades de ampliação de formação 

acadêmica e profissional (peso = 2,50%). 

Desse modo, a qualidade da Educação Superior é oficialmente 

conceituada por indicadores provenientes da percepção discente das condições 

oferecidas pela Instituição, durante seu processo formativo, dentre outros 

indicadores. Assim a Avalgrad é, também, um mecanismo de identificação prévia de 

aspectos importantes que podem concorrer para o resultado da avaliação externa da 

UEMA. 

Os resultados mostram satisfação com esses incentivos, pois grande 

parte dos estudantes são alvo das oportunidades de qualificação acadêmica e 

profissional (Gráfico 18).  
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Gráfico 18 – Incentivos do Curso para a realização de estágio e/ou projetos 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

Com relação à divulgação de projetos de extensão, bolsas e atividades 

curriculares não obrigatórias, a avaliação continua mostrando a necessidade de 

melhorar a divulgação dos editais e os Cursos podem reverter esse quadro ao 

capitanear a divulgação dos diversos projetos, postos à disposição do corpo 

discente (Gráfico 19). 

 

Gráfico 19 – Divulgação de projetos de extensão, bolsas e outras atividades 

curriculares não obrigatórias 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 



 
  

 

 

26 

 

O estímulo para os estudantes participarem de atividades 

complementares, de competência acadêmica com o conhecimento de língua 

estrangeira, teve percentual de crescimento em relação à Avalgrad 2018.2, pois 

antes, somente 28,12% dos estudantes estavam plenamente satisfeitos. Agora 

temos um percentual de mais de 37% totalmente satisfeito, conforme o Gráfico 20.  

 

Gráfico 20 – Oferta de cursos de idiomas para complementar a formação discente 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2018.2 

A questão da representação estudantil ainda deixa a desejar (Gráfico 21). 

Continuamos afirmando que a participação efetiva dos estudantes nos órgãos 

colegiados aproxima a discussão das necessidades aos setores responsáveis pelas 

respostas. 

Gráfico 21 – Representação estudantil, como expressão dos estudantes do Curso 

junto aos órgãos colegiados 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 
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6.6 Infraestrutura 

 

As respostas satisfatórias dos estudantes apontam para as melhorias que 

foram feitas nas salas de aula e na disponibilidade dos recursos multimeios. Vale 

destacar, porém, que em relação aos laboratórios em geral e à biblioteca, ainda não 

há um nível de satisfação, e isso quer dizer que, ainda há estruturas que precisam 

ser criadas e/ou melhor, adequadas visando à excelência na formação acadêmica, 

produção de ciência, tecnologia e inovação pretendida (Gráficos 22, 23, 24 e 25). 

 

Gráfico 22 – Condições físicas das salas de aula 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

Gráfico 23 – Suficiência de recursos Multimeios para as aulas 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 
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Gráfico 24 – Suficiência de laboratórios de informática, laboratórios de ensino e 

pesquisa para as atividades acadêmicas 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

Gráfico 25 – Condições físicas dos Laboratórios  

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

6.7 Biblioteca 

 

A biblioteca é um importante setor de apoio informacional às atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. O grau de satisfação dos estudantes pela biblioteca 

melhorou nos seguintes aspectos: do acervo (Gráfico 26) e infraestrutura para 

reprodução (Gráfico 28) e precisa melhorar em relação aos demais itens como o de 
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pessoal de apoio (Gráfico 27), espaço para estudo e consulta (Gráfico 29), 

informatização e interligada a sistemas de informação (Gráfico 30). 

 

Gráfico 26 – Atendimento do acervo às consultas e pesquisas 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

Gráfico 27 – Equipe de apoio suficiente 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 
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Gráfico 28 –  Infraestrutura para reprodução 

 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

 

Gráfico 29 – Espaço físico para estudo e consulta 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 
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Gráfico 30 – Sala informatizada e interligada a sistemas de informação 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

6.8 Instalações e serviços de apoio ao estudante 

 

A leitura das respostas dos estudantes: do Gráfico 31 ao 38 deverá 

considerar que alguns Centro/Campus não apresentam as instalações que foram 

alvo do questionário, tais como Casa do Estudante, Restaurante Universitário, área 

de lazer e transporte público.  

 

Quadro 2 –  Pontuações das respostas 

 

Concordo totalmente (5) (4) (3) (2) Discordo totalmente (1) 

Não se aplica  Não sei responder  
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Gráfico 31 – Atendimento da casa do estudante  

 

 Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

 

Gráfico 32 – Atendimento discente no restaurante universitário  

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 
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Gráfico 33 – Condições para funcionamento e atendimento discente nas cantinas 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

Gráfico 34 – Condições de utilização das instalações sanitárias  

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

Gráfico 35 – Adequação do transporte público para o campus 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 
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Gráfico 36 – Adequação da área de lazer existente na Instituição 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

Gráfico 37 - Adequação da coleta seletiva de resíduos sólidos no campus  

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 
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Gráfico 38 – Atendimento das exigências legais na disposição dos resíduos sólidos 

e líquidos nos laboratórios  

  
Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 
 

 
6.9 Instrumento 

 

  O gráfico 39 apresenta os dados em relação a satisfação com o 

instrumento avaliativo Avalgrad e os resultados demonstram que mais de 40% 

aprovam os questionamentos propostos para avaliação do curso. Contudo é 

necessário considerar o percentual de participantes na pesquisa que não estão 

satisfeitos com a Avalgrad procurando entender os motivos da insatisfação no 

sentido de identificar o que pode ser ajustado.         

 

Gráfico 39 – Satisfação com o instrumento Avalgrad para avaliar o curso 
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Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.27  

  

 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DAS DISCIPLINAS PELO DISCENTE 

 

Nesta seção são apresentados os resultados que contemplam a 

execução do curso, tanto pedagógica como de infraestrutura, avaliados pelos 

estudantes. 

A percepção dos estudantes sobre as disciplinas do seu curso, o papel do 

professor no sucesso das mesmas, a autoavaliação do estudante do seu esforço, as 

condições e equipamento das aulas práticas deram visibilidade a elementos 

importantes do nosso processo educativo. Este segmento da avaliação reuniu 

informações do processo educativo por meio de questões similares as que integram 

o questionário do estudante do ENADE 1 . Há duplo aproveitamento dessa 

oportunidade avaliativa: o levantamento de importantes aspectos do ensino de 

graduação da UEMA e um contato prévio dos estudantes com as abordagens do 

exame nacional, que é feito no final do curso.  

 

7.1 Plano de ensino 

 

  Os gráficos 40, 41 e 42 apresentam dados em relação ao plano de 

ensino e como pode ser apreciado nos resultados mais de 60% concordam que o 

plano de ensino e seus elementos estão sendo apresentados logo que inicia a 

disciplina e mais de 50% afirmam ter conhecimento dos elementos que o compõe, 

bem como do cumprimento do plano. É fato que o plano de ensino se constitui como 

um dos principais componentes da disciplina e o conhecimento dele por parte dos 

estudantes se configura como essencial no acompanhamento de seu 

desenvolvimento.     

 

 

                                                     
1
 O Questionário do Estudante é um dos instrumentos de coleta de informações do Enade, de caráter 

obrigatório, que tem por objetivo subsidiar a construção do perfil socioeconômico do estudante e 
obter uma apreciação quanto ao seu processo formativo, conforme o Sinaes. 
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Gráfico 40 – Apresentação e discussão do plano de ensino no início da disciplina 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

O plano de ensino apresenta os elementos essenciais como: ementa, 

objetivos, conteúdos, procedimentos de ensino, recursos de ensino, avaliação, 

cronograma e referências bibliográficas. 

 

Gráfico 41 - Percepção discente acerca dos elementos do Plano de Ensino  

 

Fonte: Questionário da Avalgrad ,2018.2 
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Gráfico 42 – Percepção discente acerca do cumprimento do Plano de ensino 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

7.2 Objetivo 

  

São apresentados nos gráficos 43 e 44 as concepções dos estudantes em 

relação aos objetivos da disciplina e conforme resultados percebe-se que 

aproximadamente 60% dos envolvidos na pesquisa afirmam que são cumpridos os 

objetivos da disciplina. Embora pareça ser um percentual significativo de aprovação, 

é necessário buscar melhorar essa realidade, já que o cumprimento dos objetivos se 

configura parte importante no contexto educacional.    

 

Gráfico 43 – Percepção discente acerca do cumprimento dos objetivos da disciplina  

 

Fonte: Questionário da Avalgrad ,2018.2 
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Gráfico 44 – Percepção discente acerca da realização dos objetivos da disciplina 

 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad ,2018.2 

 

  Sobre a importância da disciplina na formação profissional percebida 

pelos estudantes 60% das respostas (gráfico 45) apontam como positiva e isso é 

visto como significativo já que a grade curricular deve inserir disciplinas que atendam 

às necessidades de os estudantes no sentido contribuir com uma boa formação 

profissional, além de prepará-los para enfrentar os obstáculos que surgem no 

cotidiano.   

 

Gráfico 45 – Importância da disciplina na formação profissional percebida pelo 

estudante 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 
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7. 3 Conteúdo 

 

 O resultado apresentado no gráfico 46 demonstra a percepção dos 

estudantes acerca da ocorrência de duplicidade de conteúdo na disciplina com outra 

(s) disciplina (s) já cursada (s). Conforme resultado, mais de 35% dos envolvidos na 

pesquisa responderam que existe duplicidade, ou seja, conteúdos são repetidos nas 

disciplinas. Esses resultados permitem reflexões, considerando que mesmo que o 

conteúdo possua aproximação o percentual apontado pelos estudantes se apresenta 

como elevado.  

  

Gráfico 46 – Percepção discente acerca da ocorrência de duplicidade de conteúdo 

na disciplina com outra (s) disciplina (s) já cursada (s) 

 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

  O diálogo entre as disciplinas e/ou conteúdos afins é essencial para 

fortalecer o processo de construção do conhecimento e o trabalho interdisciplinar só 

vem somar no contexto da aprendizagem. Os dados apresentados no gráfico 47 são 

importantes na compreensão desse processo avaliativo, mas podem avançar mais, 

sobretudo, com maior engajamento dos agentes envolvidos no processo educativo.  
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Gráfico 47 – Percepção discente acerca da ocorrência de interdisciplinaridade na 

disciplina no contexto curricular 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad ,2018.2 

 

  Um dos relevantes compromissos por parte do professor, no contexto 

acadêmico, é adequar os conteúdos no sentido de alcançar os objetivos propostos 

(gráfico 48), bem como, conduzir a relação entre teoria e prática na disciplina 

(gráfico 49), ou seja, é uma tarefa e esforço constante para superar os desafios que 

vão surgindo durante o desenvolvimento da disciplina.  

  Como constatado no gráfico 48 que apresenta a percepção discente acerca 

da adequação do conteúdo abordado na disciplina aos objetivos propostos em que 

aproximadamente 60% dos envolvidos na pesquisa afirmarem estarem satisfeitos 

com a efetivação entre conteúdos e concretização dos objetivos e em relação ao 

contexto que envolve teoria e prática como constatado no gráfico 49, mais de 55% 

dos envolvidos na pesquisa responderam perceber essa relação. Entretanto é 

preciso compreender que esses dados podem ser melhorados a partir do 

fortalecimento dessas práticas junto ao público-alvo. 
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Gráfico 48 – Percepção discente acerca da adequação do conteúdo abordado na 

disciplina aos objetivos propostos   

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

Gráfico 49 – Percepção discente acerca ocorrência da relação entre teoria e prática 

na disciplina 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

7.4 Desenvolvimento da disciplina 

 

  Ao analisar os dados apresentados no gráfico 50 pode-se constatar 

que aproximadamente 25% dos pesquisados apontam prejuízos em relação a 

multiplicidade de professores na mesma disciplina. Embora o resultado não pareça 
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significativo faz-se necessário repensar essa prática, ou seja, buscar identificar as 

falhas e assim possibilitar os ajustes necessários que venha contemplar em sua 

totalidade as necessidades dos estudantes.   

 

Gráfico 50 – Percepção discente acerca do prejuízo da multiplicidade de 

professores (mais de um) na disciplina  

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

  O gráfico 51 apresenta os resultados em relação ao acesso discente ao 

material didático da disciplina e como constatado um percentual significativo que 

corresponde a aproximadamente 60% afirmaram ter acesso ao material e isso é 

visto como importante, já que o contato com o material possibilita melhor 

sistematização do conhecimento. Todavia anda existe um percentual que afirma não 

ter acesso e essa constatação necessita de atenção, já que o ideal é que todos 

tenham acesso.  

 

Gráfico 51 –    Acesso discente ao material didático da disciplina 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 
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  O gráfico 52 demonstra os resultados acerca dos procedimentos de 

ensino adotados na disciplina e a oportunidade de uma postura crítica e como 

constatado nos resultados mais de 55% dos envolvidos na pesquisa perceberam 

como positiva essa questão. Sem dúvidas, permitir a criticidade é fundamental para 

se tratar com mais qualidade os conteúdos trabalhados nas disciplinas, 

considerando que o ponto de vista e abordagens de cada um só fortalece o 

entendimento das categorias em estudo.     

 

Gráfico 52 – Percepção discente acerca dos procedimentos de ensino adotados na 

disciplina e a oportunidade de uma postura crítica 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

   

Na leitura do gráfico 53 constata-se que aproximadamente 60% dos 

estudantes afirmaram ter percepção sobre os dados acerca do respeito em relação 

às dificuldades e/ou limitações de aprendizagem. Essa percepção é importante para 

o estudante fazer uma autoavaliação e com isso buscar superar suas falhas e 

avançar com mais segurança nas atividades do curso.     
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Gráfico 53 – Percepção discente acerca do respeito em relação às dificuldades e/ou 

limitações de aprendizagem  

 

Fonte: Questionário da Avalgrad,  2018.2 

 

7.5 Avaliação da aprendizagem  

 

  Os gráficos 54, 55 e 56 tratam do contexto avaliativo com ênfase em 

três seguimentos como: postura docente diante dos critérios e instrumentos de 

avaliação da disciplina; avaliação da disciplina e os objetivos propostos e os 

conteúdos ministrados e procedimentos docentes após a avaliação da 

aprendizagem. Ao apreciar os dados dos gráficos é possível constatar que em todos 

os contextos analisados aproximadamente 60% dos envolvidos na pesquisa afirmam 

ter conhecimento desses critérios e de sua aplicabilidade. De fato, no contexto 

educacional os procedimentos avaliativos se apresentam como fortes categorias 

para se entender os resultados obtidos com a oferta de disciplina.  
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Gráfico 54 – Percepção discente acerca da postura docente diante dos critérios e 

instrumentos de avaliação da disciplina 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

Gráfico 55 – Percepção discente acerca da avaliação da disciplina e os objetivos 

propostos e os conteúdos ministrados 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 
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Gráfico 56 – Percepção discente acerca dos procedimentos docentes após a 

avaliação da aprendizagem 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

7.6 O professor 

 

  Esse bloco de resultados trata do contexto que envolve a atuação dos 

docentes a partir de elementos que permeiam suas atribuições no ambiente 

acadêmico. Assim, os gráficos 57 e 58 trazem resultados sobre a assiduidade 

docente em relação às aulas ministradas e pontualidade.  Nos dois segmentos 

analisados cerca de 60% dos pesquisados perceberam como positivas essas 

questões e um número menos expressivos mostrou insatisfação. Todavia mesmo os 

resultados sendo favoráveis é preciso voltar o olhar para os que não estão 

satisfeitos e buscar se adequar as exigências do curso.     

 

Gráfico 57 – Assiduidade docente às aulas 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 
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Gráfico 58 – Pontualidade docente no início e término das aulas 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

  Sobre a efetividade dos recursos de ensino utilizados pelo docente na 

compreensão do conteúdo da disciplina (Gráfico 59) cerca de 60% dos estudantes 

perceberam como satisfatório. De fato, a dinamização da aula a partir do uso de 

diferentes recursos pode gerar mais qualidade na compreensão dos conteúdos, mas 

cabe ao professor saber conduzir esses recursos da melhor forma possível.      

 

Gráfico 59 – Efetividade dos recursos de ensino utilizados pelo docente na 

compreensão do conteúdo da disciplina 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 
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  Os gráficos 60, 61 e 62 apresentam resultados sobre os seguintes 

aspectos: atualização docente em relação à sua área de atuação; linguagem 

docente de forma clara e acessível em sala de aula e demonstração docente do 

domínio, segurança, organização e sequência lógica no conteúdo ministrado. 

Apreciando os resultados percebe-se que nos três quesitos apresentados as 

respostas satisfatórias estão na margem de 60% o que permite entender como 

positivo. Contudo esses resultados não permitem que se descartem aqueles que 

não estão satisfeitos, já que a partir dessas constatações é possível reavaliar a 

prática docente.    

 

Gráfico 60 – Atualização docente em relação à sua área de atuação 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

Gráfico 61 – Linguagem docente de forma clara e acessível em sala de aula 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 
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Gráfico 62 – Demonstração docente do domínio, segurança, organização e 

sequência lógica no conteúdo ministrado 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

  Os gráficos 63 e 64 apresentam os resultados sobre a disponibilidade 

docente para atender os estudantes em horários extraclasses e Orientação docente 

nos trabalhos solicitados. Esses aspectos foram avaliados com um percentual que 

demonstra satisfação por parte dos envolvidos na pesquisa, já que mais de 55% das 

respostas apontam os quesitos como positivos. Porém há que se considerar a 

pequena parcela que demonstra insatisfação e assim reavaliar essas práticas.      

  

Gráfico 63 – Disponibilidade docente para atender os estudantes em horários 

extraclasses 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 
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Gráfico 64 – Orientação docente nos trabalhos solicitados 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

 O Gráfico 65 apresenta o interesse nas aulas ministradas na disciplina e 

conforme resultado aproximadamente 60% dos envolvidos na pesquisa mostram 

satisfação em relação a esse quesito. Sem dúvidas o interesse é um dos elementos 

que fortalece o cotidiano acadêmico e agrega mais qualidade no processo de 

construção do conhecimento.  

 

Gráfico 65 – Interesse nas aulas ministradas na disciplina  

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 
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7.7 Autoavaliação 

 

  O processo de autoavaliação se apresenta como significativo no 

contexto educacional, considerando que permite aos agentes envolvidos na 

pesquisa perceber suas fragilidades, bem como, demonstrar seus avanços no 

decorrer do desenvolvimento do curso.  

  Nessa perspectiva, são apresentados nos gráficos 66 a 71 os dados 

referentes a autoavaliação por parte dos estudantes que responderam os 

questionários em relação aos seguintes quesitos: conhecimentos prévios suficientes 

para o bom desempenho na disciplina; assiduidade às aulas; pontualidade no início 

e término das aulas; estudo regular para a disciplina e não às vésperas das provas. 

Estabelecimento da relação entre o conteúdo abordado na disciplina com outros 

conteúdos ou fatos já conhecidos e apresentação de sugestões de assuntos/temas 

na disciplina. Conforme constatado um número expressivo dos pesquisados, 

variando entre 40% a 60%, fazem uma autoavaliação positiva sobre os quesitos 

investigados.  

Contudo é importante lançar o olhar sobre aqueles que se avaliam de 

forma negativa no sentido de buscar interferir nesses aspectos e assim desenvolver 

um trabalho de sensibilização que possa despertar no estudante maior interesse no 

envolvimento com o curso.   

 

Gráfico 66 – Conhecimentos prévios suficientes para o bom desempenho na 

disciplina 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 
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Gráfico 67 – Assiduidade às aulas 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

Gráfico 68 – Pontualidade no início e término das aulas 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

Gráfico 69 – Estudo regular para a disciplina e não às vésperas das provas  

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 
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Gráfico 70 – Estabelecimento da relação entre o conteúdo abordado na disciplina 

com outros conteúdos ou fatos já conhecidos 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

Gráfico 71 – Apresentação de sugestões de assuntos/temas na disciplina 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

 

7. 8 Aulas práticas 

 

  Os gráficos 72 a 75 tratam da satisfação dos estudantes em relação as 

aulas práticas com destaque para os seguintes itens: condições físicas para a 

realização das aulas práticas; compatibilidade da relação entre professor-aluno com 

o espaço pedagógico e o número de estudantes; suficiência dos recursos didáticos 

utilizados ao número de estudantes e condições de uso e quantidade de 
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equipamentos. Como constatado, os resultados apresentam-se de forma satisfatória, 

tendo em vista que o percentual de resposta positiva para cada quesito analisado 

varia entre 40% a 60%.  

  De fato, as aulas práticas se configuram como significativas no 

contexto de construção do conhecimento, considerando que é nesse percurso 

acadêmico que os estudantes podem colocar em prática as teorias trabalhadas em 

sala de aula e cabe aos professores saber conduzir essas atividades levando os 

estudantes a se envolverem com mais afinco nas atividades propostas.      

 

Gráfico 72 – Condições físicas para a realização das aulas práticas 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

Gráfico 73 – Compatibilidade da relação entre professor-aluno com o espaço 

pedagógico e o número de estudantes  

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 
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Gráfico 74 – Suficiência dos recursos didáticos utilizados ao número de estudantes 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

Gráfico 75 – Condições de uso e quantidade de equipamentos 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

7.9 Instrumento 

 

  Os resultados referentes à satisfação com o instrumento Avalgrad para 

avaliar a disciplina são apresentados no gráfico 76 e como observado 

aproximadamente 45% demonstrou satisfação com os questionamentos propostos 

no instrumento avaliativo. Contudo, é importante apreciar os dados dos pesquisados 

que não demonstram total contentamento com os quesitos em análises e assim 
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buscar aperfeiçoar esse instrumento com o intuito de ampliar o percentual de 

aceitação e concordância.     

 

Gráfico 76 – Satisfação com o instrumento Avalgrad para avaliar a disciplina 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

PARTE II 

 

 8 AVALIAÇÃO DO CURSO E DA DISCIPLINA PELO PROFESSOR 

 

A atuação docente tem em si amplas contribuições para a qualidade da 

Educação Superior. As ações docentes, suas convicções, suas reflexões sobre o 

sentido e objetivos de sua prática podem promover uma qualificação contínua e 

inimaginável no processo educacional2. As pesquisas atuais têm aproximado os 

professores de respostas aos seus desafios cotidianos. “Felizmente, as novas 

formulações da aprendizagem em termos de competências a adquirir e/ou de 

capacidades a desenvolver colocaram-nos em outra chave, na qual se pretende que 

as aprendizagens de nossos estudantes sejam mais globais e plurifuncionais” 

(MUZÁS, 2008, p. 15).  

                                                     
2
MUZÁS, Maria Dolores. Propostas metodológicas para professores reflexivos: como trabalhar 

com a diversidade em sala de aula. São Paulo: Paulinas, 2008. 
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As transformações tecnológicas promovem um mundo cada dia mais 

dinâmico. Os professores devem liderar a melhoria da educação, com práticas 

inovadoras nos ambientes formativos da UEMA, dando visibilidade ao compromisso 

de contribuir com a aproximação da sociedade da cultura informacional 

contemporânea. 

Dessa forma, as percepções docentes sobre o desenvolvimento de sua 

disciplina, o curso, a coordenação do curso, a infraestrutura, a biblioteca, instalações 

e serviços de apoio, deram visibilidade aos avanços institucionais e reforçaram as 

reinvindicações que precisam ser atendidas no esforço conjunto de docentes e IES 

por melhores indicadores de qualidade da educação superior. 

 

8.1 Avaliação de curso pelo professor 

 

Os cursos foram bem avaliados em quase todos os quesitos pelos 278 

professores que participaram da Avalgrad 2018.2. Poucos foram os itens em que 

demonstram insatisfação, citamos aqui a insatisfação quanto à presença do 

Coordenador/Diretor do Curso nas atividades acadêmicas (Gráfico 85), onde o grau 

de insatisfação foi muito grande. Em se tratando de recursos multimeios (Gráfico 

88), caiu de 38,79% para 18,09% os que estão totalmente satisfeitos. O grau de 

satisfação com relação aos laboratórios (Gráficos 89 e 90) e, também, acervo e 

reprodução da biblioteca (Gráficos 91 e 92) mostram as melhorias nessas estruturas. 

 

8.2 Curso 

 

Os gráficos 77 e 78 apresentam dados sobre o conhecimento do (s) objetivo 

(s) do Curso no Projeto Pedagógico; estrutura e funcionamento do Curso na 

finalização de todas as atividades estabelecidas em tempo satisfatório e atividades 

desenvolvidas na formação dos estudantes. Conforme apreciação dos resultados 

aproximadamente 90% dos envolvidos na pesquisa afirmaram ter domínio desses 

quesitos. Sem dúvidas, o domínio dessas categorias permite a realização de um 

bom trabalho junto aos estudantes e assim agregando mais qualidade ao 

desenvolvimento da disciplina.  
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Gráfico 77 – Conhecimento do (s) objetivo (s) do Curso no Projeto Pedagógico 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

 

Gráfico 78 – Estrutura e funcionamento do Curso na finalização de todas as 

atividades estabelecidas em tempo satisfatório 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 
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Gráfico 79 – Atividades desenvolvidas na formação dos estudantes 

Fonte: 
Questionário da Avalgrad, 2018.2 
 

8.3 Coordenação/Direção do curso 
 

   São apresentados nos gráficos 80 a 84 resultados referentes aos 

seguintes itens: divulgação de informações relativas ao desenvolvimento do Curso; 

propostas de melhorias das condições de ensino/aprendizagem pela 

Coordenação/Direção; promoção de atividades e/ou eventos de apoio e 

complementação, visando à melhoria do ensino pela Coordenação/Direção; e 

Satisfação com as informações prestadas pela Secretaria do Curso e atendimento 

do horário de funcionamento da Secretaria às necessidades do Curso.  

Conforme análise dos dados um número significativo dos envolvidos na 

pesquisa demonstraram satisfação com os quesitos avaliados, perfazendo um 

percentual entre 70% a 90% aproximadamente.    

  

Gráfico 80 – Divulgação de informações relativas ao desenvolvimento do Curso 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 
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Gráfico 81 – Propostas de melhorias das condições de ensino/aprendizagem pela 

Coordenação/Direção 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

 

Gráfico 82 – Promoção de atividades e/ou eventos de apoio e complementação, 

visando à melhoria do ensino pela Coordenação/Direção  

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 
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Gráfico 83 – Satisfação com as informações prestadas pela Secretaria do Curso 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

Gráfico 84 – Atendimento do horário de funcionamento da Secretaria às 

necessidades do Curso 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

   O Gráfico 85 como já tratado no início desse bloco apresenta 

resultados que demonstram insatisfação quanto à presença do Coordenador/Diretor 

do Curso nas atividades acadêmicas. É importante ressalta que para o bom 

desenvolvimento do trabalho acadêmico faz-se necessário o envolvimento de todos 

os agentes inseridos no processo e a interação e parceria entre todos os 

seguimentos possibilita mais qualidade ao desenvolvimento das atividades. 
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   Gráfico 85 – Presença do Coordenador/Diretor do Curso nas atividades 

acadêmicas 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

8.4 Infraestrutura 

 

  São tratados nos gráficos 86 a 89 categorias que envolvem a 

infraestrutura do ambiente acadêmico como: condições físicas das salas de aula; 

Suficiência dos recursos Multimeios para o desenvolvimento das aulas; Suficiência 

dos Laboratórios para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e Condições 

físicas dos Laboratórios. 

  Como constatado nos resultados, os professores demonstram 

satisfação em relação aos quesitos analisados, ou seja, um percentual de 

aproximadamente 90% percebe como positivo os itens avaliados.    

 

Gráfico 86 – Condições físicas das salas de aula 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 
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Gráfico 87 – Suficiência dos recursos Multimeios para o desenvolvimento das aulas  

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

Gráfico 88 – Suficiência dos Laboratórios para o desenvolvimento das atividades 

acadêmicas 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

Gráfico 89 – Condições físicas dos Laboratórios  

Fonte: 

Questionário da Avalgrad, 2018.2 
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8.5 Biblioteca 

 

  Os gráficos 90 a 94 apresentam dados sobre os aspectos da biblioteca 

e conforme resultados da pesquisa entre 70% a 90% estão satisfeitos com os 

segmentos analisados. Sem dúvidas a biblioteca apresenta-se como um importante 

ambiente para complementação dos estudos dos estudantes, bem como, no auxílio 

do trabalho do professor, já que a apreciação do acervo disponibilizado para estudo 

só vem agregar mais qualidade aos conteúdos trabalhados em sala de aula.    

 

Gráfico 90 –  Atendimento do acervo às consultas e pesquisas 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

Gráfico 91 –   Pessoal de apoio suficiente  

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 
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Gráfico 92 – Infraestrutura para reprodução 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

Gráfico 93 – Espaço físico adequado para estudo e consulta 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 
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Gráfico 94 – Acesso à informatização e interligação a sistemas de informação 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

8.6 Instalações e serviços de apoio 

 

Neste item lembramos que nem todos os campi possuem restaurantes 

universitários, transporte público para o campus e área de lazer.  

  

Gráfico 95 – Condições do restaurante universitário para o atendimento ao 

estudante 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 
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  Os gráficos 96 a 99 abordam vários aspectos como: condições de 

funcionamento e atendimento da cantina; condições de utilização das instalações 

sanitárias; adequação do transporte público para o campus e adequação da área de 

lazer existente na Instituição. Em relação a esses aspectos aproximadamente 80% 

dos envolvidos na pesquisa demonstram contentamento com os serviços.    

  

Gráfico 96 – Condições de funcionamento e atendimento da cantina  

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

Gráfico 97 – Condições de utilização das instalações sanitárias  

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 
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Gráfico 98 – Adequação do transporte público para o campus 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

Gráfico 99 – Adequação da área de lazer existente na Instituição 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

  Em relação a adequação da coleta seletiva de resíduos sólidos no 

campus e atendimento das exigências legais na disposição dos resíduos sólidos e 

líquidos nos laboratórios (Gráfico 100 e 101) houve divergências nas respostas 

apresentadas, ou seja, insatisfação por parte significativa dos envolvidos na 

pesquisa, sobretudo, no que se refere a coleta seletiva.    
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Gráfico 100 –  Adequação da coleta seletiva de resíduos sólidos no campus 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

Gráfico 101 – Atendimento das exigências legais na disposição dos resíduos sólidos 

e líquidos nos laboratórios 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

8.7 Instrumento 
 

  O instrumento Avalgrad foi bem apreciado pelo grupo de professores 

envolvidos na pesquisa, considerando o resultado apresentado no gráfico 102 em 

que mais de 90% demonstraram satisfação em relação aos questionamentos 

propostos.  
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Gráfico 102 – Satisfação com o instrumento Avalgrad para avaliar o Curso 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

9 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA DISCIPLINA PELO PROFESSOR 
 

Este item permitiu explicitar as percepções dos professores sobre o sistema 

de avaliação da qualidade do ensino da graduação, ministrado com base nos 

questionários preenchidos pelos 278 professores no final do semestre 2018.2.  

 

9.1 Plano de ensino 

 

Apresentam-se nesse bloco os resultados referentes ao plano de 

ensino em relação aos seguintes itens: apresentação e discussão do plano de 

ensino no início da disciplina (gráfico 103); elementos essenciais do Plano de Ensino 

(Gráfico 104) e cumprimento do Plano de ensino conforme planejado (gráfico 105). 

Os percentuais apresentados confirmam significativa aplicação dos norteamentos do 

plano de ensino, considerando que aproximadamente 90% das respostas apontam 

os quesitos analisados como positivos.   
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Gráfico 103 – Apresentação e discussão do plano de ensino no início da disciplina 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

Gráfico 104 –  Elementos essenciais do Plano de Ensino  

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 
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Gráfico 105 – Percepção docente acerca do cumprimento do Plano de ensino 

conforme planejado  

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

9.2  Objetivos 

 

Os gráficos 106 a 108 tratam dos objetivos da disciplina e conforme 

apreciação dos resultados mais de 80% dos agentes envolvidos na pesquisa 

afirmaram desenvolver suas atividades em conformidade com os objetivos 

propostos. De fato, o bom andamento da disciplina perpassa pela aplicação dos 

objetivos e, certamente, esse entendimento agrega qualidade ao processo de 

construção do conhecimento.     

 

Gráfico 106 – Discussão dos objetivos da disciplina com os estudantes 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 
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Gráfico 107 – Percepção docente acerca do cumprimento dos objetivos da 

disciplina 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

Gráfico 108 – Percepção docente sobre a iimportância da disciplina para a 

formação profissional dos estudantes 

 

9.3 Conteúdo 

 

Os gráficos 109 a 111 apresentam resultados em relação aos conteúdos 

trabalhados nas disciplinas de acordo com os itens em análise como: percepção 

docente acerca da necessidade de reformulação da disciplina para atendimento do 

ao Projeto Pedagógico do Curso em que aproximadamente 80% dos pesquisados 

confirmam essa necessidade;  organização da disciplina de forma interdisciplinar em 
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relação ao contexto curricular, sendo que nesse quesito cerca de 90%  confirmam 

necessidade e adequação dos conteúdos abordados na disciplina aos objetivos 

propostos que foi avaliado pelos professores com um índice satisfatório de 

aproximadamente 90%.      

 

Gráfico 109 – Percepção docente acerca da necessidade de reformulação da 

disciplina para atendimento do ao Projeto Pedagógico do Curso 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

Gráfico 110 – Percepção docente acerca da organização da disciplina de forma 

interdisciplinar em relação ao contexto curricular 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 
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Gráfico 111 – Percepção docente acerca da adequação dos conteúdos abordados 

na disciplina aos objetivos propostos 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

  No gráfico 112 são apresentados resultados em relação a percepção 

docente acerca da relação entre teorias e prática na disciplina e como constado a 

partir da coleta de dados cerca de 65% dos professores envolvidos na pesquisa 

afirmaram desenvolver suas atividades considerando os teóricos e práticos.  

  

 

Gráfico 112 – Percepção docente acerca da relação entre teorias e prática na 

disciplina 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 
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9.4 Desenvolvimento da disciplina 

 

O gráfico 113 trata da percepção docente acerca do prejuízo da 

multiplicidade de professores (mais de um) na disciplina e como apresentado nos 

resultados, cerca de 80% dos professores percebem como negativa essa realidade. 

Os dados revelam a necessidade de reavaliação dessa prática, considerando o 

índice de insatisfação por parte dos envolvidos na pesquisa.   

 

Gráfico 113 – Percepção docente acerca do prejuízo da multiplicidade de 

professores (mais de um) na disciplina  

 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

   

São tratados nos gráficos 114 e 115 itens como: facilitação do acesso do 

material didático aos estudantes e suficiência de bibliografia básica na Biblioteca e 

como apreciados nos resultados um percentual significativo dos professores, entre 

75% a 90% apontam como satisfatório os seguimentos avaliados.  
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Gráfico 114 – Facilitação do acesso do material didático aos estudantes 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

Gráfico 115 – Suficiência de bibliografia básica na Biblioteca 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

  Sobre a percepção docente acerca das estratégias adotadas para o 

desenvolvimento da postura crítica discente (gráfico 116) e Percepção docente 

acerca do respeito a limitações ou insucessos discentes (gráfico 117) os percentuais 

de respostas satisfatórias se apresentam na margem de 65% a 75%, conforme 

apreciação dos dados. Embora a pesquisa aponte um índice de satisfação bem 

acentuado, faz-se necessário refletir sobre os resultados no sentido de buscar um 

alcance maior em relação aos itens analisados.   
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Gráfico 116 – Percepção docente acerca das estratégias adotadas para o 

desenvolvimento da postura crítica discente 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

Gráfico 117 – Percepção docente acerca do respeito a limitações ou insucessos 

discentes 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad ,2018.2 

 

9.5 Avaliação da aprendizagem 

 

 São apresentados nos gráficos 118 a 120 os dados referentes ao 

processo de avaliação da aprendizagem, considerando os seguintes itens: 

discussão, em classe, no início do semestre, acerca dos critérios e instrumentos de 
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avaliação a serem utilizados na disciplina; coerência dos instrumentos avaliativos 

com os objetivos propostos e Feedback após verificação da aprendizagem. A 

apreciação dos resultados aponta que cerca de 80% a 90% dos envolvidos na 

pesquisa confirmam que o desenvolvimento de suas atividades está em 

conformidade com o atendimento aos itens analisados.   

 

Gráfico 118 – Discussão, em classe, no início do semestre, acerca dos critérios e 

instrumentos de avaliação a serem utilizados na disciplina 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

Gráfico 119 – Coerência dos instrumentos avaliativos com os objetivos propostos 

 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 
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Gráfico 120 – Feedback após verificação da aprendizagem 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

9.6 Autoavaliação 

 

Dentre os diversos contextos que fazem parte do processo avaliativo 

envolvendo o trabalho docente a autoavaliação se apresenta como significativa no 

contexto educacional, considerando que permite aos agentes envolvidos na 

pesquisa perceber suas fragilidades, bem como, demonstrar seus avanços no 

decorrer do desenvolvimento do curso.  

  Assim, são apresentados nos gráficos 121 a 125 os dados referentes à 

autoavaliação por parte dos professores que responderam os questionários em 

relação aos seguintes quesitos: assiduidade às aulas; pontualidade no início e 

término das aulas; planejamento das aulas; aceitação dos questionamentos e 

críticas discentes e adequação dos recursos de ensino à aprendizagem discente. 

Conforme constatado um número expressivo dos pesquisados, variando entre 65% 

a 90%, fazem uma autoavaliação positiva sobre os quesitos investigados.  
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Gráfico 121 – Assiduidade às aulas 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

Gráfico 122 – Pontualidade no início e término das aulas 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 
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Gráfico 123 –  Planejamento das aulas  

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

Gráfico 124 –  Aceitação dos questionamentos e críticas discentes 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

Gráfico 125 – Adequação dos recursos de ensino à aprendizagem discente 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 
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Sobre investimentos na formação continuada tanto na área pedagógica 

quanto a área específica (gráfico 126) 25% dos professores que participaram da 

pesquisa afirmaram que participaram dessas formações e outros afirmaram que 

participam, mas como menos frequência. Sem dúvidas a participação em formações 

continuadas só vem agregar mais qualidade aos desenvolvimentos das atividades 

docentes, já que esses eventos aguçam a atualizações das práticas.    

 

Gráfico 126 – Investimento na formação continuada tanto na área pedagógica 

quanto na área específica 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

  Os gráficos 127 e 128 apresentam resultados referentes aos itens: 

transmissão do conteúdo da disciplina com clareza e precisão e domínio e 

segurança no conteúdo ministrado e conforme análises dos dados aproximadamente 

50% dos agentes que participaram da pesquisa demonstraram satisfação com os 

quesitos avaliados.  

As categorias analisadas são significativas no processo de construção 

do conhecimento, considerando que o bom desenvolvimento de uma disciplina 

perpassa pela clara compreensão dos conteúdos apresentados.  Nesse sentido, é 

necessário considerar o percentual que avaliou os questionamentos como regular e 

como negativo, visando reavaliar essas práticas.   
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Gráfico 127 – Transmissão do conteúdo da disciplina com clareza e precisão 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

Gráfico 128 - Domínio e segurança no conteúdo ministrado 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

  Os gráficos 129 e 130 apresentam os resultados referentes aos itens: 

disponibilidade para atender os discentes em horário extraclasse e orientação clara 

nos trabalhos solicitados. Nos quesitos avaliados aproximadamente 50% dos 

professores que participaram da pesquisa confirmam desenvolver suas atividades 

de forma satisfatória.    
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Gráfico 129 – Disponibilidade para atender os discentes em horário extraclasse 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

Gráfico 130 –  Orientação clara nos trabalhos solicitados 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

9.7  Sobre o discente 

 

Os gráficos 131 a 134 avaliam a percepção do professor em relação aos 

seguintes quesitos: percepção da existência dos conhecimentos prévios discente na 

disciplina; assiduidade discente às aulas; pontualidade discente no início e término 

das aulas e apresentação discente de sugestões de assuntos/temas para disciplina. 

A apreciação dos dados demonstra que as resposta para esses itens variam entre 

65% a 90%. Compreende-se que para o bom andamento das atividades é 
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necessário envolvimento de todos os agentes inseridos no processo e a presença 

firme dos estudantes no ambiente acadêmico precisa atender um percentual mais 

significativo.  

 

Gráfico 131 – Percepção da existência dos conhecimentos prévios discente na 

disciplina 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

Gráfico 132 – Assiduidade discente às aulas 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 
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Gráfico 133 – Pontualidade discente o início e término das aulas 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

Gráfico 134 – Apresentação discente de sugestões de assuntos/temas para 

disciplina 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

  São apresentados nos gráficos 135 e 136 resultados em relação aos 

seguintes quesitos: demonstração discente de interesse e participação nas 

atividades propostas na disciplina e demonstração discente acerca da relação entre 

o conteúdo abordado na disciplina com outros conteúdos ou fatos já conhecidos. Os 

dados apreciados revelam um baixo índice de satisfação, ou seja, aproximadamente 

20% das respostas apontam a insatisfação em relação aos itens avaliados.    
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Gráfico 135 – Demonstração discente de interesse e participação nas atividades 

propostas na disciplina 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

Gráfico 136 – Demonstração discente acerca da relação entre o conteúdo abordado 

na disciplina com outros conteúdos ou fatos já conhecidos 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

9.8  Aulas práticas 

 

Nesse bloco são apresentados os resultados em relação às aulas práticas 

(gráficos 137 a 140) a partir dos seguintes itens: condições físicas para a realização 

das aulas práticas; Adequação do espaço pedagógico das aulas práticas ao número 
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de estudantes; Adequação do material de consumo das aulas práticas ao número de 

estudantes e Condições de uso e quantidade equipamentos. Os resultados 

apresentam um índice de satisfação que variam entre 65% a 90% por parte dos 

entrevistados.  

 

Gráfico 137 – Condições físicas para a realização das aulas práticas 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

Gráfico 138 – Adequação do espaço pedagógico das aulas práticas ao número de 

estudantes 

  

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 
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Gráfico 139 – Adequação do material de consumo das aulas práticas ao número de 

estudantes 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

Gráfico 140 – Condições de uso e quantidade equipamentos 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad, 2018.2 

 

9.9 Instrumento 

 

Em relação à Satisfação com o instrumento Avalgrad para avaliar a 

disciplina (Gráfico 141) mais de 90% dos professores demonstram satisfação. Esse 

percentual demonstra que os segmentos avaliados são bem aceitos pelos 

professores.    
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Gráfico 141 – Satisfação com o instrumento Avalgrad para avaliar a disciplina 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad ,2018.2 

 

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este relatório finaliza com a constatação de que independente da 

metodologia utilizada, a avaliação do ensino de graduação é repleta de desafios, 

tendo em vista o elevado número de variáveis envolvidas e a subjetividade inerente 

ao processo avaliativo. Todavia, a Avalgrad constitui-se num instrumento 

imprescindível para a gestão universitária, principalmente quando consideramos os 

valorosos feedbacks que proporcionam a avaliação do ensino como um todo. 

A Avalgrad tem buscado contribuir para uma leitura crítico-reflexiva em 

prol da melhoria da qualidade do ensino, tendo em vista que o conceito médio para 

nossos cursos de Graduação é de 2,3280. Esse conceito nos coloca na faixa 3, 

conforme o Índice Geral dos Cursos – IGC 3 , impondo a todos um desafio 

institucional de buscar alternativas que nos permita romper com essa perigosa 

resposta mediana, no ranking comparativo entre as Instituições de Ensino Superior 

(IES) do país. 

Alguns desafios da Avalgrad 2018.2 continuaram ocorrendo, como o 

amplo alcance da comunidade acadêmica na divulgação e compreensão da 

importância desse processo, a agilidade do sistema de avaliação informatizado pelo 

                                                     
3
que é uma média ponderada, envolvendo as notas contínuas de Conceitos Preliminares de Curso 

dos cursos de graduação  no último triênio 2015 a 2017.  
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Núcleo de Tecnologia e Informação (NTI) para atender a demanda no que diz 

respeito à devolutiva dos dados em tempo hábil para a comunidade acadêmica, 

sendo o maior desafio o fato de que muitos professores e estudantes deixaram de 

participar do processo avaliativo. Essa baixa adesão continua preocupante, visto que 

a avaliação deixa de proporcionar aos mesmos, novos questionamentos e debates 

essenciais sobre suas ações. 

Assim, o desafio da Avalgrad é o de cultivar uma cultura avaliativa na 

comunidade universitária, entendendo que todos tenham uma percepção clara do 

quão importante é a Avaliação da Graduação para a melhoria da qualidade de 

ensino e da infraestrutura da UEMA. 

Ressaltamos que é necessário atentar para que o processo de avaliação 

das disciplinas não seja banalizado e tampouco perca sua possibilidade de contribuir 

para a transformação da práxis educativa, pois uma avaliação com a perspectiva 

formativa da aprendizagem e com a inserção de todos os envolvidos no contexto 

educativo é capaz de promover o crescimento individual e coletivo de todos os 

protagonistas do processo de ensino e aprendizagem. 

 

 


