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APRESENTAÇÃO  

 

Apresentamos à comunidade acadêmica o Relatório da Avaliação da Graduação - 

Avalgrad, realizada com os diversos cursos de graduação da Universidade Estadual do 

Maranhão (UEMA) no primeiro semestre de 2019.  

As informações descritas neste relatório representam a atual realidade dos cursos de 

graduação e convergem para o fato de que a participação da comunidade acadêmica 

(professores, acadêmicos e coordenadores/diretores de curso) na construção integrada das 

mudanças necessárias para elevar os indicadores de qualidade desta universidade.  

É necessário manter vivo a democracia pautada nos princípios da participação, 

descentralização e autonomia para se buscar a implementação de ações que permitam refletir, 

questionar e tomar decisões e atitudes voltadas para ações significativas na busca de 

consolidar a melhoria da qualidade dos cursos de graduação nas diversas áreas do 

conhecimento, a partir dos processos de formação acadêmica e profissional dos estudantes da 

UEMA. 

Este é o relatório que demonstra os resultados da avaliação dos estudantes e 

professores referente às diversas disciplinas neste semestre, compreendendo que a avaliação é 

um processo cíclico, e que os resultados aqui apresentados objetivam desencadear novas 

discussões e proposições para a melhoria da qualidade dos cursos de graduação da UEMA.  

Salientamos, contudo, que faz-se necessário que este relatório seja amplamente 

discutido com o NDE, Colegiado, Docentes e Discentes e demais profissionais ligados ao 

curso, de modo a decidir os rumos e ações necessárias para atender às demandas e 

necessidades de formação do futuro profissional atualizando permanentemente o Projeto 

Pedagógico de cada curso. 

 

 

Zafira da Silva de Almeida 

Pró-Reitora de Graduação 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O processo de avaliação se configura como ação inerente a toda atividade humana, 

tendo como pressuposto o binômio qualidade-avaliação, e esta Universidade oportuniza por 

meio da Avaliação dos Cursos de Graduação (Avalgrad) um espaço para observações, 

sugestões e críticas por parte do corpo docente e discente, envolvidos num processo em 

constante construção. 

Nesse contexto, o termo “avaliação institucional” está diretamente relacionado à 

origem dos processos de avaliação dos cursos de graduação no cenário educacional, que 

encontrou no seio das universidades, lugar propício para seu desenvolvimento em meados da 

década de 1990 (BALZAN; DIAS SOBRINHO, 1995). Mais tarde, em 2004 a avaliação de 

instituições do ensino superior veio a se consolidar a partir da criação do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (Sinaes). 

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 o processo de 

avaliação contínua, pautada na reflexão crítica de como se pode melhorar seus indicadores de 

qualidade no contexto de desenvolvimento das ações técnicas e didático-pedagógicas. 

No que diz respeito aos níveis integrantes da Avaliação Educacional, tal como 

postulam Freitas et al. (2009) comportam três níveis integrados:  

 Avaliação em sala de aula (sob responsabilidade do professor);  

 Avaliação em larga escala (em redes de ensino);  

 Avaliação institucional, sendo esta última àquela realizada por seu coletivo, 

que engloba o todo da instituição educativa. 

A Avalgrad na UEMA é uma prática que vem se consolidando e exige de todos os 

envolvidos a participação efetiva na definição dos caminhos e dos rumos da instituição. A 

avaliação como processo pedagógico e acadêmico 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. 
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Atualmente, cabe à Divisão de Acompanhamento e Avaliação do Ensino (DAAE), 

vinculada à Coordenação Técnico-Pedagógica (CTP), unidade administrativa da Pró-Reitoria 

de Graduação (Prog), mobilizar e sensibilizar a comunidade acadêmica para esse 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 a realimentar ações, subsidiar 

planejamentos, revisar e fazer as análises críticas necessárias para o redirecionamento das 

ações de melhoria da qualidade por cada curso de graduação. 

Assim, a Avalgrad constitui-se em um meio no qual os cursos de graduação dispõem 

para analisar, internamente, o que são, como se apresentam e o que desejam ser, o que de fato 

realizam como se organizam e agem.  

As informações colhidas na Avalgrad precisam ser analisadas e interpretadas pelos 

cursos 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 coerentes aos das avaliações externas, conforme pode ser observado no Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), que é um dos processos do 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 as informações, num esforço conjunto e comprometido para apresentar e/ou modificar 

as atuais condições oferecidas pelos cursos e, assim, promover um trabalho exitoso, em 

acordo ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e seus respectivos Projetos 

Pedagógicos de Curso (PPC). 

 

2 OBJETIVOS  

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar os cursos de graduação da UEMA com a comunidade acadêmica 

reconhecendo que os resultados da Avalgrad contribuirão para o desenvolvimento 

institucional e a melhoria da qualidade didático-pedagógica e acadêmica da universidade. 
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2.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar fragilidades e potencialidades nos cursos de graduação;   

 Compreender com os membros da comunidade acadêmica, os problemas e os desafios 

a serem superados coletivamente; 

 Contribuir para o fortalecimento de atitudes de compromisso institucional com a 

missão e a qualidade acadêmica voltadas a relação ensino-aprendizagem.  

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Concepção de avaliação institucional 

 

Masetto (1990) defende a avaliação institucional como atividade contínua, que 

cria melhores condições à universidade para atingir seus objetivos e as exigências do contexto 

no qual está inserida, em contraposição à ideia de avaliação como máquina fotográfica, que 

tira uma fotografia da universidade, como se esta fosse estática e cristalizada, estando para 

sempre na mesma condição.  

Para Masetto (1990, p. 10), “Uma avaliação institucional está voltada para 

produzir transformações, isto é, evolução, crescimento, desenvolvimento da Universidade e 

não para cristalizá-la no momento de sua avaliação”. Ele ressalta o dever da avaliação de 

contribuir com a universidade para a redefinição de sua atuação, de acordo com seu 

compromisso perante a sociedade.  

O autor afirma, ainda, que ao contemplar os eixos de análise das relações entre 

universidade e sociedade (analisando a universidade em função da realidade social, política e 

econômica do país), entre universidade e Estado (averiguando a autonomia da universidade 

para definir seu próprio projeto institucional) e entre a organização institucional e o processo 

de produção e disseminação do conhecimento, a proposta de avaliação institucional poderá 

retratar o momento institucional e fornecer subsídios para encaminhamentos de mudanças que 

forem necessárias. 

Dessa forma, a avaliação institucional é entendida como processo “potencial de 

produzir conhecimento sobre uma dada realidade e subsidiar uma prática transformadora” 

(MASETTO, 1990, p. 11).  
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Saul (1990) ressalta que a avaliação institucional aparece como fator que deve 

levar os envolvidos no processo educativo à reflexão crítica sobre sua atuação e ao 

levantamento de possíveis alternativas de ação, tendo compromisso com a transformação da 

universidade que se tem para a universidade que se necessita, sendo esta transformação 

direcionada à construção de uma sociedade democrática, justa e voltada para o 

desenvolvimento científico e tecnológico.  

Para a autora, o objetivo da avaliação institucional deve ser levar ao engajamento 

dos agentes da ação educativa na instituição, num processo de autocrítica e transformação, 

comprometendo-os com o delineamento e com a execução de um projeto de universidade 

onde a participação garanta o envolvimento daqueles que vivem o cotidiano da universidade, 

na sua construção e/ou reconstrução (SAUL, 1990, p. 18). 

A respeito dessa dimensão do todo escolar, Dias Sobrinho (1994) salienta que a 

avaliação institucional é um processo que requer a adesão coletiva, e deve ser, segundo o 

autor,  

[...] sistemática e sistematizadora. Deve referir-se metódica e coerentemente ao 

conjunto, organizada no tempo e articulada no tecido institucional. Mas também 

dever ser uma prática que contribua para dar consciência aos sentidos da instituição, 

que organize as múltiplas formas de se compreender a universidade e a ajude a 

desenvolver em conformidade a seus princípios e programas (DIAS SOBRINHO, 

1994, p. 122). 
 

O crescimento e a expansão da Universidade dependem 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. 

Nesse sentido, compreende-se que [...] a avaliação institucional consiste num 

empreendimento sistemático que busca compreensão global da Universidade, pelo 

reconhecimento e pela integração de suas diversas dimensões [...]” (BALZAN; DIAS 

SOBRINHO, 1995, p. 9). 

Fortalecendo essas concepções Masetto (1990) destaca a necessidade de a 

universidade/educação cumpra seu papel social, sendo um bem público produtor de benefícios 

que atingem toda a sociedade, devendo ser avaliada pela eficácia social de suas atividades e 

pela eficiência de seu funcionamento. Dessa forma, a atuação da universidade deve ocorrer de 

acordo com as demandas e transformações características do movimento da sociedade. 
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O autor afirma ainda, que a instituição pode identificar meios de se tornar instrumento 

político-pedagógico produtor de conhecimento que seja veiculado e enriquecido pelas classes 

sociais historicamente marginalizadas no que se refere ao processo político e cultural 

nacional. Melhoria seria, então, melhor cumprir sua função social perante a sociedade em que 

está inserida. 

 

3.2 Concepção de qualidade 

 

Saul (1990) defende que a qualidade também é entendida em seus aspectos políticos, 

como busca da relevância de um projeto de universidade, e não como um modelo “ideal”, 

definido aprioristicamente. A autora afirma que definir qualidade implica reflexão acerca de 

qual é o papel social da universidade em função de uma sociedade mais justa, democrática e 

moderna. 

Qualidade é, portanto, considerada como a relevância social do que é produzido na 

instituição, construída e reconstruída pelo coletivo que compõe a mesma, em intercâmbio com 

as demais instituições universitárias e com as instâncias que definem a política e avaliam a 

universidade. Nessa perspectiva, Saul (1990) demonstra compreender como melhoria, o 

processo de transformação da universidade que se tem para a universidade que se necessita, 

transformação esta em prol da construção de uma sociedade justa, democrática e direcionada 

para o desenvolvimento científico e tecnológico. 

Sousa (2000) também demonstra que a qualidade está relacionada à efetividade pela 

instituição de sua função social, ao seu impacto e participação na melhoria da qualidade de 

vida. Porém, a autora aponta que o objeto da avaliação institucional vai desde a organização 

do currículo até as condições materiais e relações de trabalho ou com os estudantes na 

instituição, considerando o grau de satisfação destes, e podendo ter como foco de análise o 

contexto psicopedagógico da instituição, o contexto da formação profissional ou o contexto da 

formação do cidadão. Entende-se que esses fatores indicam qualidade. 

 

4 PERCURSOS METODOLÓGICOS  

 

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

a integram. Por meio desse processo, é possível promover a participação dos diferentes atores 

institucionais, conscientes de seus papéis e responsabilidades junto à comunidade acadêmica e 

institucional, de forma clara e progressiva em prol da qualidade. 
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Malhotra (2006) conceitua pesquisa qualitativa como uma “metodologia de 

pesquisa não-estruturada e exploratória, baseada em pequenas amostras que proporcionam 

percepções e compreensão do contexto do problema”. 

De acordo com Gunther (2006), que aquele que busca a construção do 

conhecimento, através da pesquisa, utilize formas complementares, e não isoladas, de 

utilização da pesquisa quantitativa e qualitativa, sem se prender a um ou outro método, 

adequando-os para solução do seu problema de pesquisa. 

 

4.1 Participantes 

Estudantes e professores dos cursos de graduação ativos em 2019.1. 

 

4.2 Instrumentos 

Os instrumentos de avaliação buscam obter a percepção de sobre o curso, 

objetivando contribuir para a melhoria no sentido de agregar mais qualidade ao desempenho 

de estudantes e professores, considerando que a avaliação é necessária para diagnosticar os 

aspectos relacionados ao curso.  

Os instrumentos, sob a forma de questionários, são compostos por questões 

objetivas para os dois grupos de respondentes: 

- Primeiro grupo direcionado aos estudantes (Questionário 1); e, 

- Segundo grupo direcionado aos professores (Questionário 2). 

Os Questionários são colocados à disposição da comunidade acadêmica, por meio 

do sistema de avaliação acadêmica, desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologia da Informação 

(NTI), com acesso restrito aos participantes do SigUema e fornecem dados sobre o ensino de 

graduação, a partir da percepção das categorias de estudantes e professores.  

O questionário segundo Gil (1999, p.128), pode ser definido “como a técnica de 

investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por 

escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, 

interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.” 

Para cada um dos indicadores apresentados nos Questionários, os participantes 

atribuem nota de 1 a 5. Destaca-se, ainda, que para cada indicador, é possibilitado um espaço 

aberto para comentários e sugestões:  

 notas de 1 a 5. A nota 1 expressa sua total insatisfação/discordância e a nota 5 

satisfação/concordância total; 
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 N/AP (Não se aplica) quando a questão não se enquadra na rotina do seu curso; 

 S/R (Não sei responder) quando você não tem informações sobre a questão.  

O Questionário 1 reúne dados sobre a percepção do Curso, Coordenação/Direção, 

atuação do estudante, apoio e incentivo à formação, infraestrutura disponível, biblioteca e 

instalações e serviços de apoio ao estudante.  

O Questionário 2 enfatiza 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. 

4.3 Etapas percorridas 

Para a realização da Avalgrad foram desenvolvidas as seguintes etapas: 

a) análise, revisão e edição das questões dos instrumentos; 

b) adequação das questões dos instrumentos à modalidade a distância ; 

c) implementação e revisão dos instrumentos no SigUema; 

d) sensibilização dos Centros de  Ensino; 

e) aplicação dos instrumentos de coleta no período de 03 a 22 de julho de 2019; 

f) monitoramento dos níveis de adesão; 

g) elaboração do presente relatório, publicação na página da Uema e envio aos Centros 

e Cursos, via SigUema. 

A análise, revisão e edição dos instrumentos Avalgrad foram realizadas por uma 

Comissão, que contou com a participação de gestores acadêmicos DAAE, CTP, UEMAnet e 

técnicos do NTI. A implantação e revisão dos instrumentos no SigUema foi realizada pelos 

técnicos do NTI e equipe DAAE e CTP. 

 

4.4 Coleta de dados 

 

A coleta de dados na edição Avalgrad 2019.1 ocorreu no período de 03 a 22 de 

julho de 2019 e realizado por adesão voluntária dos participantes. 

 

4.5 Universo e amostra 

A Avalgrad 2019.1 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 
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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); além do contato direto ao corpo docente e discente. 

Mesmo assim, na edição 2019.1 da Avalgrad, como nas anteriores, houve baixa 

adesão. De um Universo de 16.096 estudantes matriculados, 2.750 responderam aos 

questionários, o equivalente a 17%, sendo 2.179 estudantes do ensino regular, 234 estudantes 

do Programa Ensinar e 337 estudantes dos cursos de graduação na modalidade a distância. 

Destaca-se, ainda, a participação de apenas 290 professores/tutores.  

  

4.5.1 Participação dos estudantes e professores 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 estudantes em 

cada Centro da UEMA. 

 

Tabela 1 – Quantitativo de participação de estudantes por Centro/Campus 

CENTRO/CAMPUS Matriculados Participantes % 

Bacabal – CESB 1.100 317 28,82% 

Balsas – CESBA 563 128 22,74% 

Barra do Corda – CESBAC 227 115 50,66% 

Caxias – CESC 1.837 319 17,37% 

Codó - CESCD 238 101 42,44% 

Coelho Neto- CESCN 201 119 59,20% 

Colinas – CESCO 224 34 15,18% 

Itapecuru – CESITA 229 11 4,80% 

Lago da Pedra – CESLAP 243 85 34,98% 

Pedreiras – CESPE 105 45 42,86% 

Pinheiro – CESPI 161 71 44,10% 

Presidente Dutra–CESPRE 115 28 24,35% 

Santa Inês – CESSIN 548 32 5,84% 

São João dos Patos – CESJOP 221 92 41,63% 

Timon – CESTI 709 141 19,89% 

Zé Doca – CESZD 204 111 54,41% 

Coroatá – CESCOR 131 38 29,01% 

Grajaú – CESGRA 117 51 43,59% 

Centro de Ciências Agrárias – CCA 921 46 4,99% 

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas – CCSA 1.670 197 11,80% 



 
  

 

 

19 

 

Centro de Educação, Ciências Exatas e Naturais – CECEN 2.039 75 3,68% 

Centro de Ciências Tecnológicas – CCT 1.574 73 4,64% 

Cursos na modalidade a distância 2.719 288 10,59% 

Programa Ensinar 2.453  234 9,54%  

TOTAL 16.096 2.751 17,09% 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 

Os dados apresentados acima 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.  

  A Tabela 2 demonstra o número de professores que participaram da pesquisa e 

estão distribuídos por Campus/Centro.  Conforme resultados foram poucos professores que 

responderam o Questionário. 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 de toda a comunidade acadêmica.  

   

Tabela 2 – Quantitativo de participação de professores por Centro/Campus 

CENTRO/CAMPUS Participantes 

Bacabal – CESB 51 

Balsas – CESBA 20 

Barra do Corda – CESBAC 2 

Caxias – CESC 43 

Codó - CESCD 4 

Coelho Neto- CESCN 8 

Colinas – CESCO 3 

Itapecuru – CESITA 2 

Lago da Pedra – CESLAP 7 

Pedreiras – CESPE 8 

Pinheiro – CESPI 7 

Santa Inês – CESSIN 16 

São João dos Patos – CESJOP 2 

Timon – CESTI 8 

Zé Doca – CESZD 5 

Coroatá – CESCOR 8 

Grajaú – CESGRA 6 

Campus São Luís 90 

TOTAL 290 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 
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4.6 Análise dos dados 

 

Os dados foram sistematizados em tabelas e gráficos que, embora resguardando 

aspectos comuns, se diferenciaram para atender especificidades dos cursos. 

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

instrumento de gestão nesta edição, a DAAE/CTP/PROG fornecem o relatório de avaliação 

estratificado por segmento: Docente, Direção de curso e Departamentos.  

Na avaliação de disciplinas feita pelos estudantes, para cada professor que 

ministrou aulas no período letivo avaliado é emitido um relatório individual, que poderá ser 

visualizado pelo professor no SigUema. 

As ações de divulgação e tratamento dos dados estão organizadas da seguinte 

forma: uma vez consolidado, o Relatório da Avalgrad permanece disponível aos gestores 

institucionais e aos segmentos (Docente, Direção de Curso e Direção de Centro) que terão 

além do relatório geral, o seu relatório estratificado, tornando possível a análise de seu curso 

em relação ao contexto institucional. Ao apreciar esses resultados, os agentes envolvidos na 

pesquisa têm a possibilidade de rever sua prática no processo de construção do conhecimento.  

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. 

Os gestores tem o prazo de 15 dias (quinze dias) úteis para manifestarem-se a 

respeito do Relatório, apresentando seus questionamentos e/ou dúvidas. Esgotado este prazo, 

os gestores terão 30 dias (trinta dias) úteis para reunir o seu Colegiado e Núcleo Docente 

Estruturante (NDE)
1
 para analisar e discutir os resultados apresentados neste Relatório , 

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/CTP para a incorporação dos resultados da avaliação no processo de gestão 

acadêmico-administrativa da PROG. 

 

                                                     
1
 A Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), disposto no Parecer CONAES n. 04, de 17 de junho de 2010, 

explicita no Art. 1º. que o Núcleo Docente Estruturante (NDE) de um curso de graduação constitui-se de um grupo de docentes, com 

atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de concepção, consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico 

do curso. Parágrafo único.onde deve ser constituído por membros do corpo docente do curso, que exerçam liderança acadêmica no âmbito do 

mesmo, percebida na produção de conhecimentos na área, no desenvolvimento do ensino, e em outras dimensões entendidas como 

importantes pela instituição, e que atuem sobre o desenvolvimento do curso.  
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5 AVALIAÇÃO DO CURSO E DA DISCIPLINA PELOS ESTUDANTES E 

PROFESSORES EM 2019.1 

 

O processo avaliativo no contexto educacional é de extrema relevância para se 

entender os aspectos negativos e positivos que permeiam o cotidiano acadêmico dos agentes 

envolvidos no processo de construção do conhecimento. Nesse sentido, no levantamento da 

percepção dos estudantes e professores sobre cursos e disciplinas, considera-se sempre que 

estudantes e professores devem ser ouvidos por serem componentes do contexto educacional.  

Para que se possa implantar um processo de avaliação emancipatória, deve estar claro 

para os agentes envolvidos que o objetivo da avaliação é a melhoria do curso e, a importância 

de sua percepção (que deve ser a mais justa possível e não um ajuste de contas), é para 

contribuir para ampliação da qualidade a melhoria do ensino e aprendizagem. 

Sousa (2006) relaciona a qualidade do ensino com a construção de um clima 

acadêmico de difusão do saber e formador de cidadãos éticos, compromissados com o 

desenvolvimento do país, e com a implantação pela universidade dos princípios e das bases da 

educação nacional. A autora também propõe que haja dois indicativos como critério para a 

análise na autoavaliação, realizando-se uma análise comparativa, tendo como referência o 

ideal, o modelo de universidade proposto no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e, 

ao mesmo tempo, considerando a instituição que está sendo construída no cotidiano escolar, 

vivenciado pela comunidade universitária, indicando a distância entre as ações cotidianas e o 

modelo idealizado. 

Na avaliação de estudantes e professores de cursos superiores, a satisfação ou não 

dos agentes inseridos na pesquisa, 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 e agregar mais qualidade à aprendizagem dos estudantes, bem como, à prática 

docente na busca de uma maior satisfação pelo curso, de modo a diminuir os possíveis 

desencontros entre as expectativas e o que a instituição oferece. 

Desse modo, a relação entre qualidade e o cumprimento da função social pela 

instituição educacional aparece, ainda, em vários artigos analisados, mesmo que de modo 

sucinto. Décia e Argollo (2010) evidenciam entender por qualidade alcançar o que está 

estabelecido no planejamento, missão e função social da instituição.  

Oliver (2010) refere-se à educação como bem público, com responsabilidade pública e 

finalidade social. Griboski (2012) demonstra entender a qualidade a partir da relação que se 
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estabelece entre universidade e sociedade. Esta autora afirma a importância de uma formação 

no sentido da construção da cidadania, para além do suprimento das demandas neoliberais, 

mercadológicas.  

Além disso, Ribeiro (2012) percebe qualidade como o fato de que a instituição cumpra 

sua missão e se desenvolva ao máximo. Para a autora, deve haver busca contínua pela 

instituição de ensino superior da qualidade no desempenho acadêmico, pelo aperfeiçoamento 

constante do planejamento e da gestão universitária e pelo fortalecimento progressivo dos 

compromissos sociais na prestação de contas à sociedade. 

Com esse aporte teórico na Edição 2019.1 da Alvagrad foi aplicado para o corpo 

discente um questionário com trinta e nove questões e um com o corpo docente contendo 26 

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

propiciar aos estudantes da UEMA um melhor desempenho em suas atividades. Um dos 

grandes desafios dos jovens que estão concluindo o Ensino Médio está relacionado à escolha de um 

curso de graduação que possa atender às suas expectativas. Nesse sentido, muitos terminam realizando 

escolhas que podem ou não suprir as suas necessidades. Assim, o Gráfico 1 apresenta os dados em 

relação à satisfação com a escolha do curso, com 62,22% dos alunos que apresentaram total satisfação. 

Os resultados demonstram um número significativo de estudantes satisfeitos com o curso escolhido e 

que menos de 10% estão insatisfeitos.   

Gráfico 1 – Satisfação do aluno com a escolha do curso  

 
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

A categoria de análise objetivos pedagógicos do curso é tratada nos Gráficos 2 e 3. Os 

alunos foram questionados se têm conhecimento dos objetivos pedagógicos do curso e 

34,40% afirmam ter total conhecimento, demonstrando conhecer os objetivos do curso 

(Gráfico 2). O desconhecimento dos objetivos do curso no Projeto Pedagógico (PPC) é um 

fator que minimiza a produtividade dos envolvidos no processo educativo. As aprendizagens 

são ampliadas quando os estudantes sabem o que é esperado deles.  

Já o Gráfico 3 apresenta os dados voltados para os professores, em que foram 

questionados se os objetivos contemplam a disciplina ministrada. Conforme resultados 
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apresentados, 74,83% dos professores envolvidos na pesquisa afirmaram que os objetivos 

propostos no PPC foram contemplados totalmente. 

Gráficos 2 e 3 – Conhecimento dos objetivos pedagógicos do curso  

          
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 

Ao serem questionados se a estrutura e funcionamento dos cursos permite a 

finalização de todas as atividades estabelecidas em tempo satisfatório, apenas 29,67% 

(Gráfico 4) dos estudantes responderam que é plenamente satisfatória: e o percentual de 

32,33%, 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. Em paralelo ao parecer dos estudantes, um número significativo de professores 

envolvidos na pesquisa 61,03% (Gráfico 5) afirmaram ser satisfatória. Esse resultado exige 

reflexão, já que os perfis envolvidos na pesquisa apresentam percepção significativamente, 

bastante diferenciada, ou seja, superior a 25%. 

Gráficos 4 e 5 – Satisfação com a estrutura e funcionamento do Curso 

 

          
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019 

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. Nos Gráficos 6 e 7 são 
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apresentados os percentuais de satisfação de estudantes (45,85%) e de professores (66,21%) 

com o desenvolvimento das atividades acadêmicas do Curso.   

Gráficos 6 e 7 – Satisfação com a contribuição das atividades acadêmicas (ensino, pesquisa e 

extensão) para a formação  

          
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 

6 AVALIAÇÃO DA COORDENAÇÃO/DIREÇÃO DO CURSO PELOS 

ESTUDANTES E PROFESSORES  

 

O papel da Coordenação/Direção de curso é de extrema relevância no 

acompanhamento das atividades desenvolvidas pela instituição de ensino, sendo importante 

demonstrar ao corpo discente o desenvolvimento desse trabalho.  

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

UEMA, 28,22% dos estudantes afirmaram ter conhecimento total sobre as atividades e  7,93% 

as desconhecem (Gráfico 8).  

 

Gráfico 8 – Percepção discente sobre as Atividades desenvolvidas pela Coordenação/Direção 

de seu Curso 

 
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

Em relação ao desempenho da Coordenação/Direção de Curso na divulgação de 

informações, 41,82% dos estudantes estão satisfeitos com a divulgação das informações 

relativas ao desenvolvimento de seus cursos, e menos de 5 % estão pouco ou não estão 
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satisfeitos (Gráfico 9). Os resultados apresentados pelos estudantes se distanciam dos 

apresentados pelos professores, em que 73,45% demonstram satisfação na divulgação de 

informações pelo curso (Gráfico 10).  

Essas constatações exigem reflexões por parte dos agentes envolvidos no processo 

de gestão acadêmica e formação dos profissionais, no sentido de repensar a forma como estão 

sendo disseminadas as informações de forma diferenciada para o público-alvo.    

 

Gráfico 9 e 10 – Satisfação com a divulgação de informações pelo Curso 

          
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

Os Gráficos 11 e 12 apresentam os resultados em relação à proposição de medidas 

para melhoria das condições de ensino-aprendizagem pela Coordenação/Direção do Curso, e 

conforme constatado, os dados prestados pelos agentes envolvidos na pesquisa divergem, ou 

seja, para os estudantes somente 31,53% reconhecem as iniciativas da coordenação na 

promoção de medidas para melhorar as condições de ensino, já para os professores esse 

reconhecimento se apresenta mais ampliado, perfazendo um percentual de 62,07%.     

 

Gráficos 11 e 12 – Satisfação com as medidas para melhoria das condições de ensino-

aprendizagem pela Coordenação/Direção do Curso 

 
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

O Gráfico 13 apresenta o conhecimento discente do Colegiado do Curso, que é 

considerado uma instância consultiva e deliberativa sobre todas as questões relativas ao 

desenvolvimento das disciplinas e que reúne professores e representantes dos estudantes. Os 
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dados mostram que somente 22,25% dos estudantes têm conhecimento total acerca do 

Colegiado dos Cursos, e menos de 10% (9,31%) têm pouco ou nenhum conhecimento.  

 

Gráfico 13 – Conhecimento do Colegiado do Curso 

 
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 

No item que avalia a satisfação quanto às informações prestadas pela 

Secretaria/Assistência do Curso, tanto na visão do aluno como do professor e conforme 

resultados apresentados, 37,71% (Gráfico 14) dos estudantes estão satisfeitos com os serviços 

prestados pela secretaria, já 69,31% (Gráfico 15) dos professores demonstram satisfação. Essa 

categoria de análise apresenta divergência significativa em relação à percepção entre os 

agentes envolvidos na pesquisa e há que se considerar a importância desse setor na interação 

de segmentos imprescindíveis e o valor dos bons relacionamentos no resultado geral do 

processo educativo. 

 

Gráficos 14 e 15 - Satisfação quanto às informações prestadas pela Secretaria/Assistência do 

Curso 

           
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

São apresentados no Gráfico 16 a percepção dos professores sobre promoção de 

atividades (pela Coordenação/Direção do Curso) e/ou eventos de apoio e complementação 

para melhoria de ensino. Conforme resultados, 64,83% dos professores estão satisfeitos com 
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os eventos apresentados. De fato, a promoção de eventos, se bem planejado, pode enriquecer 

o processo de construção do conhecimento.   

Gráfico 16 – Satisfação quanto à promoção de atividades (pela Coordenação/Direção do 

Curso) e/ou eventos de apoio e complementação para melhoria de ensino 

                                                                 
 Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 

Em relação ao grau de satisfação do aluno quanto ao serviço técnico-administrativo, 

prestado pela Secretaria/Assistência do Curso, 45,15% (Gráfico 17) demonstram total 

satisfação, e menos 5% estão insatisfeitos. Esse resultado é importante para os agentes que 

desenvolvem trabalhos no setor refletirem sobre suas atribuições e assim agregar mais 

qualidade ao desenvolverem suas atividades.     

Gráfico 17 - Satisfação quanto ao serviço técnico-administrativo (Secretaria/Assistência do 

Curso ) 

 
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 

Em relação ao grau de satisfação quanto ao horário de funcionamento da 

Secretaria/Assistência do Curso (Gráficos 18 e 19) são constatadas divergências nas 

percepções de estudantes em que 44,33% estão satisfeitos e em relação aos professores 

73,79% demonstram satisfação. É importante ressaltar que os horários de atendimento na 

Secretaria/Assistência do Curso necessitam estar de acordo com a permanência de estudantes 
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e professores no ambiente acadêmico, no sentido de atender às necessidades que surgem no 

cotidiano.    

Gráficos 18 e 19 - Satisfação quanto ao horário de funcionamento da Secretaria/Assistência 

do Curso 

 
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 

Nos Gráficos 20 e 21 são apresentados os dados em relação ao grau de satisfação 

quanto à presença da Coordenação/Direção do Curso nas atividades acadêmicas, e como 

pode-se observar, existe um distanciamento significativo entre a percepção dos estudantes 

representados por 46,04%, que demonstram satisfação e 74,83 dos professores que afirmam 

estar satisfeitos com a presença da Coordenação/Direção do Curso nas atividades acadêmicas.  

Sem dúvidas, a presença da Coordenação/Direção do Curso em atividades acadêmicas 

promovidas pelo Curso gera mais interesse por parte dos agentes envolvidos e tanto a 

percepção dos estudantes, quanto a dos professores são importantes para se compreender 

como ocorre na prática.    

Gráficos 20 e 21 - Satisfação quanto à presença da Coordenação/Direção do Curso nas 

atividades acadêmicas 

 

Fonte: Questionário da Alvagrad 201.1 
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6.1 Autoavaliação do estudante 

 

Este quesito permite ao estudante auto-avaliar-se. O estudante foi estimulado a 

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

Instituição. Percebe-se que dos estudantes respondentes, 35,27%, estão exercendo atividade 

extra aos seus cursos (Gráfico 22).  

Gráfico 22 – Percentual de estudantes que exercem outra atividade (trabalho, estágio, curso) 

 
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 

Nesse item os estudantes foram questionados quanto ao acesso a outras 

referências, além das anotações de sala de aula, em seus estudos do conteúdo das disciplinas e 

conforme resultado apresentado à maioria dos avaliados (61,49%) aponta um comportamento 

estudantil que amplia seu desenvolvimento pessoal e profissional, buscando outras referências 

além da sala de aula (Gráfico 23). A apreciação de outras literaturas, além das já trabalhadas 

no decorrer da oferta da disciplina se configura como importante no meio acadêmico, 

permitindo conhecerem outras formas de abordagens no sentido de compará-las às já tratadas 

em sala de aula.   

 

Gráfico 23 – Percentual de estudantes que usam outras referências, além das anotações de sala 

de aula, em seu estudo do conteúdo das disciplinas 

 
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 
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A avaliação desse item permitiu constatar que 42,33% dos estudantes buscam ampliar 

seus conhecimentos, a fim de esclarecer suas dúvidas com os professores (Gráfico 24). 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 ao se 

colocarem à disposição dos estudantes, fortalecem o processo de ensino e aprendizagem.  

 

Gráfico 24 – Satisfação com o atendimento do professor após horário de sala de aula  

 
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 

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 

25). 

 

Gráfico 25 – Satisfação com o incentivo à participação em reuniões técnicas, congressos e 

outras atividades 

 
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 

 Ao saírem do Ensino Médio muitos estudantes não têm definido o curso que almejam 

se engajar na graduação o que, certamente, implica em uma escolha duvidosa, ou seja, no 
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decorrer da oferta das disciplinas muitos estudantes pensam em mudar de curso a fim de 

atender seus anseios. E conforme análises dos resultados 29,71% dos estudantes demonstram 

que já pensaram em desistir do curso (Gráfico 26).  

Gráfico 26 – Satisfação com o Curso 

 
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 

6.2 Apoio e incentivo ao estudante 

 

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 dos estudantes e professores 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. 

Importante citar que Amorim e Sousa (1994) consideram que a avaliação institucional 

deve ser um processo construído coletivamente, a partir das concepções dos envolvidos a 

respeito da função social da universidade, sendo um instrumento político que pode gerar 
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transformação por meio da reflexão acerca do que se faz na universidade e do que se poderia 

fazer para torná-la um instrumento político-pedagógico produtor de conhecimento científico, 

que precisa ser veiculado e enriquecido pelas classes sociais historicamente marginalizadas do 

processo cultural e político da nação. 

Ao analisar os dados apresentados no Gráfico 27, percebe-se que somente 35,27% 

confirmam terem sidos incentivados pela Coordenação/Direção do Curso para realização de 

estágios e/ou projetos. Considerando os resultados, faz-se necessário refletir sobre a forma 

como os estudantes estão sendo incentivados e se, de fato, estão.  

 

Gráfico 27 – Satisfação com os incentivos do Curso para a realização de estágio e/ou projetos 

 
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

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, tendo em vista que 31,49% dos estudantes demonstram satisfação e os cursos podem 

reverter esse quadro ao capitanear a divulgação dos diversos projetos, postos à disposição do 

corpo discente (Gráfico 28). 

Gráfico 28 – Satisfação com a divulgação de atividades acadêmicas (projetos de extensão, 

monitorias) e outras atividades curriculares não obrigatórias 

 
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 
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Ao serem questionados sobre o estímulo para participarem de atividades 

complementares, de competência acadêmica com o conhecimento de língua estrangeira, um 

percentual significativo (26,98%) dos estudantes confirmam insatisfação (Gráfico 29).   

Gráfico 29 – Satisfação com a oferta de cursos de idiomas para complementação da formação 

discente 

 
Fonte: Questionário da Avalgrad, 2019.1 

Os resultados referentes à representação estudantil nos órgãos colegiados 

demonstram ainda que é pequena (Gráfico 30), considerando que somente 21,56% dos 

estudantes respondentes confirmam satisfação, enquanto que 14,33% demonstram total 

insatisfação. É importante ressaltar que a participação efetiva dos estudantes nos órgãos 

colegiados aproxima a discussão das necessidades aos setores responsáveis pelas resoluções.  

Gráfico 30 – Satisfação com a representação estudantil como expressão dos estudantes do 

Curso junto aos órgãos colegiados 

 
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 

 

7 INFRAESTRUTURA 

 

  Neste tópico são avaliadas as percepções de estudantes e professores (Gráficos 

31 e 32) em relação às condições físicas das salas de aula, e conforme resultados, 37,75% dos 

estudantes indicam satisfação, e os professores 49,31%.   
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Gráficos 31 e 32  – Percepção quanto as condições físicas das salas de aula/ambiente virtual 

 
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

A utilização de recursos multimeios contribui de forma significativa para dinamização 

da prática educativa e, certamente, agrega mais qualidade ao processo de construção do 

conhecimento. Contudo, cabe ao professor saber fazer uso dessas ferramentas, no sentido de 

melhor promover as atividades em sala de aula.  

Os Gráficos 33 e 34 apresentam os dados em relação à suficiência de recursos 

multimeios para as aulas, e conforme a apreciação dos resultados existe algum distanciamento 

nas opiniões dos participantes da pesquisa, considerando que 34,36% dos estudantes 

confirmam que estão satisfeitos e 45,17% dos professores apresentam total satisfação.   

 

Gráficos 33 e 34 – Percepção discente e docente sobre a suficiência de recursos multimeios 

para o desenvolvimento das aulas 

 
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

  Os dados apresentados em relação à suficiência de recursos digitais no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA) confirmam que os estudantes que estão totalmente 

satisfeitos representam um percentual de (26,95%), e os que estão parcialmente satisfeitos 

perfazem um total de (32,04%). Ao analisar o item avaliado, faz-se necessário considerar que 

as respostas apresentadas são de estudantes da modalidade a distância, que desenvolvem suas 

atividades no AVA e de estudantes dos cursos presenciais.  
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Gráfico 35 – Suficiência de recursos digitais no Ambiente Virtual de Aprendizagem  

 
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

Os resultados dos Gráficos 36 e 37 representam os percentuais de respostas em relação 

à percepção dos estudantes (Gráfico 36) e professores (Gráfico 37) sobre a suficiência de 

laboratórios de informática, laboratórios de ensino e pesquisa para o desenvolvimento de 

atividades acadêmicas, e ao fazer um comparativo das respostas percebe-se uma aproximação 

entre as afirmações dos respondentes da Avalgrad, ou seja, somente 20,84% dos estudantes e 

26,21% dos professores demonstram total satisfação.  

É importante considerar que o uso das tecnologias na prática educativa contribui e 

agrega qualidade ao processo de construção do conhecimento e investir nesse segmento é 

fundamental, já que o seu uso no contexto educacional possibilita maior interação no 

desenvolvimento das atividades acadêmicas.       

 

Gráficos 36 e 37 – Suficiência de laboratórios de informática, laboratórios de ensino e 

pesquisa para as atividades acadêmicas 

 
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

Nos Gráficos 38 e 39, são avaliados o percentual de respostas referentes às condições 

físicas dos laboratórios, e nesse quesito de análise também existe uma aproximação entre as 

respostas apresentadas pelas duas categorias envolvidas na pesquisa, ou seja, em relação as 
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respostas dos estudantes 24,76% afirmam satisfação plena com o item avaliado, e a satisfação 

dos professores está representada em um percentual de 32,07%.     

 

Gráficos 38 e 39 – Condições físicas dos Laboratórios, equipamentos, Internet e outros  

 
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

Quanto à Biblioteca, são apresentados os resultados em relação ao atendimento do 

acervo às consultas e pesquisas, e se apresenta como um importante setor de apoio 

informacional às atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Ao apreciar os dados, percebe-se que tanto estudantes (Gráfico 40) como professores 

(Gráfico 41) demonstram insatisfação em relação à categoria Biblioteca, considerando que 

somente 24,95% dos estudantes envolvidos na pesquisa confirmaram total satisfação e para os 

professores esse percentual está ainda é mais baixo, correspondendo a 17,93%.     

Gráficos 40 e 41 – Satisfação com o atendimento do acervo às consultas e pesquisas 

          
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 

Para o bom andamento das atividades acadêmicas de forma geral, é necessário contar 

com uma competente - equipe de apoio - que vai auxiliar no desenvolvimento das atividades, 

dando suporte no que for necessário. Avaliando esse segmento, são apresentadas nos Gráficos 
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42 e 43 as respostas dos participantes da pesquisa, e como pode-se observar, existe uma 

aproximação entre a satisfação por parte dos estudantes (29,78%) e dos professores (34,14%).  

 

Gráficos 42  e 43 – Satisfação com a equipe de apoio  

 
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 

Em relação à infraestrutura para reprodução de matérias, as opiniões dos envolvidos 

na pesquisa se apresentam, em 25,53% dos estudantes demonstram total insatisfação, já os 

professores perfazem um total de 12,76% que afirmam estarem insatisfeitos.  

 

Gráfico 44 e 45 –  Satisfação com a infraestrutura para reprodução 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 

São apresentados nos Gráficos 46 e 47 os resultados referentes ao espaço físico para 

estudo e consulta, e conforme resultados, 29,56% dos estudantes confirmam satisfação 

enquanto que 38,28% dos professores demonstram total satisfação. Sem dúvidas, além da sala 

de aula é necessário dispor de um espaço adequado para prosseguir com os estudos.   
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Gráficos 46 e 47 – Satisfação com o espaço físico para estudo e consulta 

 
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 

Nos Gráficos 48 e 49 são apresentados resultados em relação à percepção dos agentes 

da pesquisa sobre sala informatizada e interligada a sistemas de informação e como 

constatado nos gráficos, 26,11% dos estudantes demonstram satisfação, já um percentual mais 

elevado dos professores, 40,34%, demonstram total satisfação. Esses resultados demonstram  

distanciamento do ponto de vista dos participantes da pesquisa, o que abre precedentes para 

averiguar se, de fato, as salas estão informatizadas.      

Gráficos 48 e 49 – Satisfação com a sala informatizada e interligada a sistemas de informação 

 
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 

Quanto ás instalações e serviços de apoio, a leitura das respostas dos estudantes e 

professores referentes aos Gráficos 50 e 51 considera que alguns Centro/Campus não 

apresentam as instalações que foram focalizadas no Questionário, como Restaurante 

Universitário (RU), e a maioria dos estudantes e professores participantes da pesquisa 

afirmaram a não existência de restaurante em seu Centro/Campus.  
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Gráficos 50 e 51 – Satisfação com o atendimento ao aluno no restaurante universitário  

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 

Outro item avaliado que não é comtemplado em todos os Centros/Campus refere-se à 

cantina, e como constado nos Gráficos (52 e 53), a maioria dos estudantes confirmaram a não 

existência de cantinas, e entre os professores envolvidos na pesquisa, 16,21% afirmaram que 

não existe cantina.     

 

Gráficos 52 e 53 – Condições para funcionamento e atendimento nas cantinas 

 
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 São apresentados nos Gráficos 54 e 55 as condições de utilização das instalações 

sanitárias, e a constatação dos resultados demonstra uma aproximação entre os percentuais 

dos respondentes da pesquisa, em que 26,84% dos estudantes e 31,03% dos professores 

afirmam estarem totalmente satisfeitos com o item avaliado. É importante investir na melhoria 

dessas instalações, considerando que um ambiente equipado com instalações sanitárias 

adequadas tente a proporcionar melhor rendimento no desenvolvimento das atividades tanto 

por parte de estudantes, como de professores.   
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Gráfico 54 e 55 –  Satisfação com as condições de utilização das instalações sanitárias 

          
 Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 

Em relação à adequação do transporte público para os campus, os resultados devem 

levar em consideração que muitos Campus/polos não dispõem desses serviços, e isso pode ser 

certificado nos percentuais apresentados, em que 36% dos estudantes e 38,62% dos 

professores confirmam a não existência desse atendimento (Gráficos 56 e 57).   

 

Gráficos 56 e 57– Adequação do transporte público para o campus 

  

Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 

Os Gráficos 58 e 59 demonstram os resultados referentes à adequação da área de lazer 

existente na Instituição, e conforme constatado nos percentuais apresentados, somente 8,87% 

dos estudantes, e 19,66% dos professores confirmam satisfação. Contudo, é importante 

considerar que alguns Campus/polo não possuem área de lazer, o que pode ter interferido nos 

resultados apresentados.   
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Gráficos 58 e 59 – Satisfação com a área de lazer existente na Instituição 

  

Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 

 Em relação à adequação da coleta seletiva de resíduos sólidos no campus, 17,05% dos 

estudantes e 24,14% dos professores confirmam satisfação. É importante considerar que 

alguns Campus/polo não possuem coleta seletiva e isso pode ser observado nos resultados, já 

que 12,04% dos estudantes e 17,24% dos professores afirmam que não dispõe desse serviço. 

Gráficos 60 e 61 - Adequação da coleta seletiva de resíduos sólidos no campus  

  

Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 

São apresentados nos Gráficos 62 e 63 os percentuais de respostas referentes ao 

atendimento das exigências legais na disposição dos resíduos sólidos e líquidos nos 

laboratórios, e conforme constatados nos dados prevalece à informação de que a questão não 

se enquadra na rotina do curso, representado por 17, 82% dos estudantes e 27,24% dos 

professores, e outros participantes afirmaram não ter informações sobre a questão, 

correspondendo a um total de 23,60% dos estudantes e 28,28% dos professores.   
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Gráficos 62 e 63 – Atendimento das exigências legais na disposição dos resíduos sólidos e 

líquidos nos laboratórios  

  
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 

 

8  SOBRE O INSTRUMENTO 

 

 

Quando questionados se apresentam satisfação com o instrumento Avalgrad para 

avaliar o curso, houve uma aproximação entre as afirmações dos participantes da pesquisa, ou 

seja, 42,51% dos estudantes e 46,21% dos professores afirmam estarem totalmente satisfeitos, 

mas ainda existem os que demonstram insatisfação. 

 

Gráficos 64 e 65 – Satisfação com o instrumento Avalgrad para avaliar o curso 

  

Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 

   

9 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA DISCIPLINA PELOS ESTUDANTES E 

PROFESSORES/TUTORES 

 
 

São apresentados nessa seção os resultados que contemplam a execução do curso, 

tanto de natureza pedagógica como de infraestrutura, avaliados pelos estudantes e professores. 
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Acredita-se que essa avaliação vem fortalecer a importância do olhar mais atento à forma 

como está sendo desenvolvida a disciplina. 

Para Oliver (2010), uma avaliação que tenha como princípios a participação, o 

engajamento e o envolvimento de todos os interessados, além da transparência do processo, 

visando a sua credibilidade, poderá garantir o comprometimento da direção e de toda a 

comunidade quanto à execução de ações de curto, médio e longo prazo, para a melhoria da 

unidade. Além disso, ela descreve uma situação específica de avaliação institucional e afirma 

que esta teve por objetivo promover um maior conhecimento da própria instituição, para que 

se possa refletir sobre as fragilidades e potencialidades e desencadear um processo de 

crescimento e melhoria da qualidade.  

A percepção sobre as disciplinas do curso, o papel do professor no sucesso, a 

autoavaliação dos estudantes do seu esforço, as condições e equipamento das aulas práticas 

deram visibilidade a elementos importantes do processo educativo. Este segmento da 

avaliação reuniu dados do processo educativo por meio de questões similares as que integram 

o questionário do estudante do Enade
2

. 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.  

 

9.1 Plano de ensino 

 

 

O Plano de ensino se apresenta como um dos principais instrumentos que permeia 

a disciplina, estando elencados: a ementa, os objetivos, os conteúdos programáticos, a 

sistemática de avaliação, entre outras particularidades da disciplina. A apresentação e 

discussão no início da disciplina são de extrema importância, considerando que o aluno tem a 

possibilidade de acompanhar sua aplicação.  

São apresentados nos Gráficos 66 a 71 resultados referentes ao plano de ensino, 

tanto na percepção de estudantes, como de professores. Os questionamentos propostos para 

análise avaliativa referem-se à apresentação e discussão do Plano de ensino no início da 

disciplina; percepção acerca dos elementos do Plano de ensino e percepção acerca do 

cumprimento do Plano de ensino. Na avaliação demonstrada nos Gráficos 66 e 67 aponta que 
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61,22% dos estudantes afirmam que foi apresentado no início da disciplina e 85,03% dos 

professores confirmam ter apresentado. Embora a maioria dos estudantes apresente a 

satisfação, é necessário considerar os que estão insatisfeitos no sentido de averiguar se, de 

fato, os professores estão seguindo essa sistemática de apresentação do plano logo no início 

da disciplina.     

Gráficos 66 e 67 – Apresentação e discussão do plano de ensino no início da disciplina 

       
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 

Quando questionados sobre a percepção acerca dos elementos do Plano de Ensino 

(Gráficos 68 e 69), os resultados confirmam distanciamento entre as respostas apresentadas 

pelos participantes da pesquisa, ou seja, 59,49% dos estudantes e 88,08% confirmam 

existência dos elementos essenciais no plano de ensino. Esse resultado se confirma nas 

afirmações destacadas nos Gráficos 66 e 67, em que boa parte dos estudantes envolvidos na 

pesquisa ressaltou que o Plano de ensino não é apresentado no início da disciplina. 

Gráficos 68 e 69 - Percepção acerca dos elementos do Plano de Ensino  

 
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

Em relação ao questionamento que averigua a percepção acerca do cumprimento do 

Plano de ensino (Gráficos 70 e 71), 55,70% dos estudantes e 73,63% dos professores 

apresentam respostas satisfatórias. É importante ressaltar que a qualidade do curso está 

atrelada ao cumprimento do Plano como um todo, ou seja, caso alguns dos itens não seja 
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seguido de forma satisfatória, os resultados vão implicar diretamente em aspectos negativos 

no que se refere ao processo de construção do conhecimento.  

Gráficos 70 e 71 – Percepção acerca do cumprimento do Plano de ensino 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

9.1.1 Objetivos 

 

Nesta seção (Gráficos 72 a 75) é apresentada a percepção dos participantes da pesquisa 

acerca do cumprimento e alcance dos objetivos da disciplina e ao serem confrontadas as 

respostas apresentadas pelos estudantes e professores percebe-se divergências nas opiniões. 

Não se pode negar que o bom andamento da disciplina perpassa pela aplicação dos objetivos 

e, certamente, esse entendimento agrega qualidade ao processo de construção do 

conhecimento.  

Essas divergências são constatadas no segmento dos Gráficos 72 e 73, em que 57,92% 

dos estudantes e 81,20% dos professores confirmam satisfação acerca do cumprimento dos 

objetivos, e nos Gráficos 74 e 75, com 55,70% dos estudantes e 73,63% dos professores 

afirmando que os objetivos são cumpridos na íntegra. 

Gráficos 72 e 73 – Percepção acerca do cumprimento dos objetivos da disciplina 

         
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 
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Gráficos 74 e 75 – Percepção acerca do alcance dos objetivos da disciplina 

  

Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 

Em relação à importância da disciplina na formação profissional dos estudantes, 

60,71% dos estudantes e 87,64% dos professores (Gráficos 76 e 77) demonstram satisfação.  

Não podemos negar que as disciplinas, sobretudo, as de caráter específico precisam 

contemplar a formação profissional almejada pelo aluno, e cabe aos agentes envolvidos no 

processo de elaboração das ementas e Plano de ensino definir os conteúdos a serem 

trabalhados em cada disciplina, atendendo as particularidades da área do conhecimento.   

 

Gráficos 76 e 77 – Importância da disciplina na formação profissional dos estudantes 

          
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 

9.1.2 Conteúdos 

 

 

O Gráfico 78 apresenta resultados em relação à percepção do aluno acerca da 

ocorrência de duplicidade de conteúdo na disciplina com outra (s) disciplina (s) já cursada (s) 

e conforme análise dos resultados, 33,40% dos respondentes confirmam a existência da 

duplicidade de conteúdo entre a oferta de disciplinas. De fato, algumas disciplinas apresentam 
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conteúdos aproximados que, certamente, só vem fortalecer o entendimento referente às 

categorias estudadas. Contudo, o professor precisa tomar conhecimento do que já foi 

trabalhado anteriormente para priorizar em suas abordagens, conteúdos que são distintos dos 

já trabalhados em outras disciplinas.  

 

Gráfico 78 – Percepção do aluno acerca da ocorrência de duplicidade de conteúdo na 

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

 
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

A seguir, é apresentada no Gráfico 79, a percepção do professor acerca da necessidade 

de reformulação da disciplina para atendimento ao PPC, tendo como resultado 30,64% dos 

pesquisados concordam totalmente com a reformulação da disciplina. Para análise desse 

resultado é importante considerar a constante atualização de conteúdos, de modo especial no 

que se refere a algumas áreas do conhecimento que estão sempre sofrendo atualizações e essa 

concepção direciona para se pensar em reformulação da disciplina.   

 

Gráfico 79 – Percepção do professor acerca da necessidade de reformulação da disciplina 

 
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 

 No que se refere à ocorrência da interdisciplinaridade na disciplina no contexto 

curricular, se bem conduzida, pode agregar qualidade ao processo de construção do 

conhecimento, considerando que o diálogo estabelecido entre as disciplinas contribui e facilita 
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a compreensão dos conteúdos trabalhados, 40,66% dos estudantes e 61,88% dos professores 

concorda totalmente.  

Gráficos 80 e 81  – Percepção acerca da ocorrência de interdisciplinaridade na disciplina no 

contexto curricular 

 
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 

Para o bom andamento da disciplina faz-se necessário seguir os objetivos propostos no 

Plano de ensino, e nos Gráficos 82 e 83 são apresentados os resultados referentes à percepção 

dos agentes da pesquisa acerca da adequação dos conteúdos abordados na disciplina aos 

objetivos propostos. Os resultados indicam que 58,27% dos estudantes e 83,38% dos 

professores confirmam a adequação. Nessa categoria de análise faz-se necessário refletir 

sobre o grande distanciamento entre a percepção dos pesquisados, no sentido de acompanhar 

com mais precisão essa prática.   

 

Gráficos 82 e 83 – Percepção acerca da adequação dos conteúdos abordados na disciplina aos 

objetivos propostos 

 
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 

Nos Gráficos 84 e 85 são apresentados resultados em relação à percepção docente 

acerca da relação entre teorias e práticas na disciplina, e como constado a partir da coleta de 

dados, 53,75% dos estudantes e 73,80% dos professores envolvidos na pesquisa afirmaram 
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que as atividades são desenvolvidas considerando teoria e prática. Sem dúvidas, a relação é 

essencial para se desenvolver com qualidade os conteúdos trabalhados na disciplina.  

 

Gráfico 84 e 85 – Percepção acerca da relação entre teorias e prática na disciplina 

          
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 

9.1.3 Desenvolvimento da disciplina 

 

São apresentadas nos Gráficos 86 e 87 a percepção dos pesquisados acerca do prejuízo 

da multiplicidade de professores na disciplina e como apresentado nos resultados, 33,19% dos 

estudantes e 65,62% dos professores confirmam que esse item avaliado não se aplica, ou seja, 

não se enquadra na rotina do curso.  

 

Gráficos 86 e 87 – Percepção acerca da multiplicidade de professores (mais de um) na 

disciplina  

          
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 

 O contato com o material didático em tempo hábil é significativo para compreensão 

dos conteúdos a serem trabalhados durante o desenvolvimento da disciplina. Ao avaliar esse 

quesito, constatou-se que 52,01% dos estudantes confirmam contato com o material de forma 

satisfatória e 79,72% dos professores afirmam ter facilitado o acesso. Diante desse resultado, 

em que os agentes envolvidos na pesquisa apresentam respostas com percentual diferenciado, 
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faz-se necessário acompanhar essa prática, no sentido de permitir aos estudantes o contato 

mais preciso com os materiais da disciplina.       

Gráficos 88 e 89  – Facilitação do acesso do material didático   

          
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 Quando questionados sobre contribuição dos procedimentos de ensino utilizados na 

disciplina, mais de 50% dos estudantes demonstram satisfação e menos de 5% estão 

insatisfeitos. Embora um número significativo dos envolvidos na pesquisa tenha respondido 

de forma favorável o quesito avaliado, é importante compreender que os procedimentos de 

ensino necessitam alcançar um percentual mais elevado, no sentido despertar no aluno maior 

interesse pela disciplina.      

 

Gráfico 90 – Percepção do aluno acerca da contribuição dos procedimentos de ensino 

utilizados na disciplina  

 
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 

Indiscutivelmente, a biblioteca se apresenta como um importante ambiente para 

complementação dos estudos, bem como, no auxílio do trabalho do professor, já que a 

apreciação do acervo disponibilizado para estudo agregar mais qualidade aos conteúdos 

trabalhados em sala de aula. Nesse sentido, é apresentada no Gráfico 91 a percepção do 
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professor acerca das referências utilizadas na biblioteca, e conforme resultados, somente 

27,33% dos professores confirmam satisfação e 15,14% demonstram total insatisfação.  

 

Gráfico 91 – Percepção do professor acerca das referências utilizadas na biblioteca  

 
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 

 O processo de construção do conhecimento apresenta desafios que para serem 

superados requer envolvimento de todos os agentes envolvidos no contexto educacional. Nos 

Gráficos 92 e 93, os sujeitos da pesquisa responderam acerca do respeito a limitações ou 

insucessos no processo de aprendizagem, e ao apreciar os resultados, constatou-se que 

54,41% dos estudantes e 77,98% dos professores afirmam que houve respeito.  

 

Gráficos 92 e 93 – Percepção acerca do respeito a limitações ou insucessos no processo de 

aprendizagem 

          
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 

Sobre a percepção do professor acerca das estratégias adotadas para o 

desenvolvimento da postura crítica discente (Gráfico 94), os percentuais de respostas 

satisfatórias se apresentam na margem de 73,19%, 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 ao item analisado.  
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Gráfico 94 – Percepção do professor acerca das estratégias adotadas para o desenvolvimento 

da postura crítica discente 

   
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 

 

 

9.4 Avaliação da aprendizagem 

 

 

São apresentados nos Gráficos 95 a 100 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 avaliação a serem utilizados na disciplina; coerência 

dos instrumentos avaliativos com os objetivos propostos e feedback após verificação da 

aprendizagem.  

A apreciação dos resultados referentes aos Gráficos 95 e 96 aponta que cerca de 60% a 

85% dos envolvidos na pesquisa confirmam que o desenvolvimento das atividades está em 

conformidade com o atendimento aos itens analisados.   

Gráficos 95 e 96 – Discussão, em classe, no início do semestre, acerca dos critérios e 

instrumentos de avaliação a serem utilizados na disciplina 

          
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 Sobre a coerência dos instrumentos avaliativos com os objetivos propostos (Gráficos 

97 e 98), 57,55% dos estudantes e 82,59% dos professores demonstram estarem satisfeitos. 

Nesse resultado, percebe-se um significativo distanciamento entre a percepção dos 
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pesquisados, sendo importante refletir sobre esse contexto, já que é preciso alinhar o 

entendimento entre professor e aluno, sobretudo, quando se trata de aplicação de objetivos 

aliada ao que é requisitado nas avaliações.   

Gráficos 97 e 98 – Coerência dos instrumentos avaliativos com os objetivos propostos 

 
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

No decorrer do desenvolvimento da disciplina, é de fundamental importância que 

seja considerado o processo de avaliação da aprendizagem, bem como, buscar conduzir um 

feedback que venha atender às necessidades dos estudantes, considerando que esse retorno  

fortalece o processo de ensino e aprendizagem. Nessa perspectiva, são apresentados nos 

Gráficos 99 e 100 os dados referentes aos feedbacks prestados após verificação da 

aprendizagem, em que 47,55% dos estudantes afirmam terem sidos informados sobre seus 

rendimentos, erros e avanços, enquanto que 67,01% dos professores responderam que 

mantem os estudantes informados.         

 

Gráficos 99 e 100 – Feedback após verificação da aprendizagem 

         
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 

10 AVALIAÇÃO DO PROFESSOR PELO ALUNO E AUTOAVALIAÇÃO 

 

 

Dentre os diversos contextos que fazem parte do processo avaliativo envolvendo o 

trabalho docente, a autoavaliação se apresenta como significativa no contexto educacional, 
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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 101 a 104 os dados referentes à avaliação do 

professor pelos estudantes e à autoavaliação por parte dos professores, que responderam os 

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

e término das aulas. 

 Os Gráficos 101 e 102 tratam da assiduidade às aulas, e os resultados apontam que 

56,32% dos estudantes confirmam que seus professores foram assíduos às aulas, já na 

autoavaliação 75,81% dos professores responderam que sim. Na avaliação desse item também 

se percebe diferenças nas afirmações dos pesquisados.    

Gráficos 101 e 102  – Assiduidade às aulas 

          
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

Nesta categoria de análise, pontualidade docente, são apresentados dados referentes ao 

início e término das aulas, e conforme resultados, 58,45% dos estudantes afirmam que seus 

professores são pontuais, já do ponto de vista do professor esse percentual se eleva para 

74,15%.  

Gráficos 103 e 104 – Pontualidade no início e término das aulas 

 
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 Para efetivação da aprendizagem faz-se necessário que os estudantes demonstrem 

interesse pelos conteúdos trabalhados e participem com dedicação das discussões e atividades 
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propostas. Nesse sentido, são demonstrados no Gráfico 105 se o aluno apresentou interesse 

nas aulas ministradas e os resultados apontam que 57,89% confirmam que sim.     

Gráfico 105 – Interesse do aluno nas aulas ministradas  

 
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 

O Gráfico 106 indica se o professor viabilizou planejamento das aulas, considerando a 

interdisciplinaridade, e 65,88% dos envolvidos na pesquisa confirmam que sim. Nesse 

quesito, é importante considerar que o ensino interdisciplinar, se bem conduzido, promove 

maior interação com os conteúdos trabalhados nas disciplinas afins e, consequentemente, 

fortalece o processo de construção do conhecimento.  

 

Gráfico 106 –  Interdisciplinaridade no planejamento das aulas                                                                                   

 
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 

 É fato que críticas construtivas possibilitam avanços em qualquer segmento social, 

sobretudo, quando tratamos do contexto educacional, e aceitá-las é essencial para aprimorar a 

prática educativa. Assim, quando um professor assume o papel de mediador do processo de 

construção do conhecimento deve estar aberto para aceitar as críticas e responder aos 

questionamentos propostos por seus estudantes. 

 Fortalecendo essas considerações, são apresentados nos Gráficos 107 e 108 resultados 

referentes à aceitação docente de questionamentos e críticas levantadas pelos estudantes e 
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conforme constatados nos dados, 59,26% dos estudantes afirmam que seus professores 

aceitam as críticas, já nos resultados apresentados pelos professores 81,55% dizem que sim.         

Gráficos 107 e 108 –  Aceitação dos questionamentos e críticas 

  

Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 

 Durante o planejamento da disciplina, cabe ao professor pensar na adequação dos 

recursos de ensino a sua prática educativa, visando conduzir com mais precisão o processo de 

ensino e aprendizagem. Sem dúvidas, a boa escolha desses recursos contribui para melhor 

alinhamento e compreensão dos conteúdos trabalhados na disciplina. 

 Desse modo, são apresentados nos Gráficos 109 e 110 os percentuais de respostas 

referentes à adequação dos recursos de ensino à aprendizagem do aluno e conforme 

resultados, 56,90% dos estudantes e 77,20% dos professores demonstram satisfação com o 

item avaliado.  

Gráficos 109 e 110 – Satisfação com os recursos de ensino à aprendizagem discente 

 
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 

 A qualidade do trabalho realizado pelos professores perpassa pela seleção e 

atualização dos conteúdos em conformidade com o contexto contemporâneo, por um bom 

planejamento, entre outros fatores que são indispensáveis no contexto do ensino e 
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aprendizagem. Essa realidade é avaliada no Gráfico111 em que 60,76% dos estudantes 

reafirmam que os professores trabalharam as disciplinas seguindo essa orientação.   

  

Gráfico 111– Percepção do aluno acerca da atualização dos conteúdos por parte do professor  

  
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 

Sobre o investimento na formação continuada (Gráfico 112), tanto na área pedagógica 

quanto na área específica, 64,75% dos professores afirmam ter investido na formação e 4,35% 

disseram que a questão não se aplica, ou seja, não se enquadra na rotina do seu curso. Não se 

pode negar que a formação continuada é necessária para manter os professores atualizados e 

por dentro das inovações que surgem no meio educacional, sobretudo, as relacionadas à sua 

área de atuação.    

Gráfico 112 – Investimento na formação continuada tanto na área pedagógica quanto na área 

específica 

 
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 

 Ao assumir uma disciplina, o professor precisa apresentar domínio de conteúdo e 

assim ministrar suas aulas com clareza e precisão. Sobre esse aspecto são demonstrados nos 

Gráficos 113 a 116 percentuais de respostas referentes ao uso de linguagem clara e acessível 

em sala de aula/ambiente virtual, bem como a clareza e precisão e em que são trabalhados os 
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conteúdos e conforme percentuais, 65,50% dos estudantes e 83,38% dos professores afirmam 

satisfação.   

Gráficos 113 e 114 – Conteúdo da disciplina trabalhado com clareza e precisão 

       
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 

Quando questionados sobre o domínio e segurança dos conteúdos ministrados, um 

percentual de 62,96% dos estudantes e aproximadamente 90% dos professores afirma que sim 

(Gráficos 115 e 116). A autoavaliação demonstra que os professores acreditam que atendem 

aos requisitos avaliados e confirmam seguir uma rotina de trabalho que atende às exigências.   

Gráfico 115 e 116 - Domínio e segurança no conteúdo ministrado pelo professor 

       
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 

  Muitos estudantes, para avançarem nos estudos, necessitam de atendimento em 

horário extraclasse e isso é visto como positivo, já que essa prática educativa possibilita 

esclarecimentos das dúvidas. Sobre essa prática, são apresentadas nos Gráficos 117 e 118 as 

respostas dos participantes da pesquisa, em que 44,58% dos estudantes demonstram satisfação 

e 77,37% dos professores confirmam essa prática.  
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Gráfico 117 e 118 – Satisfação com a disponibilidade docente para atender os estudantes 

 em horário extraclasse 

          
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 

 Quando questionados sobre a orientação clara nos trabalhos solicitados, 58,72% 

(Gráfico 119) dos estudantes afirmaram que recebem as orientações necessárias para o 

desenvolvido dos trabalhos e ao estender o mesmo questionamento aos professores 86,07% 

(Gráfico 120) confirmam que as orientações são prestadas com clareza e objetividade. Pelos 

resultados, constata-se que as respostas dos agentes envolvidos na pesquisa se divergem, já 

que a maioria dos professores acredita estar realizando um trabalho de orientação a contento, 

mas seu público-alvo demonstra resultados diferentes.    

Gráfico 119 e 120 –  Orientação dos trabalhos solicitados com segurança e objetividade 

          
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 

11 AVALIAÇÃO DO ALUNO PELO PROFESSOR E AUTOAVALIAÇÃO 

 

Neste item os estudantes realizaram a autoavaliação e foram avaliados pelos 

professores. Não se pode negar a importância que o processo avaliativo apresenta no meio 

educacional, sobretudo, quando envolve a atuação do aluno e o trabalho do professor. 

 Nessa perspectiva, são apresentados nos Gráficos 121 a 126 os dados referentes à 

autoavaliação por parte dos estudantes que responderam os Questionários, bem como a 

avaliação do aluno do ponto de vista dos professores em relação aos seguintes quesitos: 
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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.  

 A análise dos Gráficos 121 e 122, que trata dos conhecimentos prévios dos alunos na 

disciplina, demonstra uma aproximação entre as respostas satisfatórias apresentadas por 

estudantes (35,47%) e por professores ( 41,51%).  

Gráficos 121 e 122 – Percepção sobre os conhecimentos prévios discente na disciplina 

     
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 

 Para um bom rendimento no curso é imprescindível que o aluno frequente às aulas 

regularmente e assim se envolve com maior dedicação às atividades propostas nas disciplinas. 

Nesse sentido, ao serem questionados sobre a assiduidade às aulas, 60,62% dos estudantes 

(Gráfico 123) responderam que frequentam assiduamente, enquanto 44,13% dos professores 

(Gráfico 124) afirmam que os estudantes foram assíduos às aulas/atividades.  

 

Gráfico 123 e 124 – Assiduidade discente às aulas 

   
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 

 A pontualidade é outro item que merece atenção por parte do aluno, considerando que 

ao deixar de cumprir seus horários no curso o descompromisso com os estudos tende a se 
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fortalecer e com isso o processo de construção do conhecimento fica comprometido. Ao 

apreciar as respostas dos agentes envolvidos na pesquisa percebe-se significativo 

distanciamento entre as respostas apresentadas, ou seja, enquanto que 61,52% dos estudantes 

(Gráfico 125) responderam que são pontuais no início e término das aulas/atividades, somente 

38,82% dos professores confirmam essa pontualidade.  

 

Gráficos 125 e 126 – Pontualidade do aluno no início e término das aulas 

 
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 

São apresentados nos Gráficos 127 e 128 os percentuais de respostas sobre sugestões 

de assuntos/temas pelo aluno que contribuam com a disciplina, e como constatado, 34,58% 

dos estudantes afirmam que contribuem sugerindo assuntos/temas para a disciplina e 40,91% 

dos professores responderam que os estudantes estão contribuindo.  

Gráficos 127 e 128 – Apresentação de sugestões de assuntos/temas pelo aluno que contribuam 

com a disciplina  

  

Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 
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A preparação de uma aula dinâmica que apresente elementos que chamem a atenção 

dos estudantes é fundamental para o sucesso da disciplina e sem dúvidas o estudo prévio por 

parte dos estudantes agrega melhores resultados no desenvolvimento da disciplina, já que de 

posse desse conhecimento o aluno pode participar com mais firmeza das discussões propostas. 

Dessa forma, a apreciação dos resultados do Gráfico129 demonstra que 45,10% dos 

estudantes confirmam estudar regularmente para disciplina e não somente às vésperas da 

prova e 53,70% dos professores reconhecem que os estudantes demonstram interesse e 

participam com afinco das atividades propostas.    

 

Gráficos 129 e 130 – Estudo, interesse e participação discente demonstradas nas atividades 

propostas na disciplina 

 
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 

 Para melhor sistematização do conhecimento faz-se necessário trabalhar os conteúdos 

do ementário, fazendo relação com fatos já conhecidos e, sobretudo, ampliar as abordagens 

com o contexto local. Essa forma de trabalhar os conteúdos, certamente, agrega mais 

qualidade ao processo de construção do conhecimento.  

 Nesse sentido, é apresentada nos Gráficos 131 e 132 a percepção dos agentes inseridos 

na pesquisa e conforme resultados, 58,92% dos estudantes afirmam que os conteúdos são 

trabalhados nessa perspectiva e 57,62% dos professores reconhecem que desenvolvem a 

disciplina estabelecendo relação entre o conteúdo abordado com outros conteúdos ou fatos já 

conhecidos.  
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Gráficos 131 e 132 – Disciplina estabelece relação com outros conteúdos de forma 

contextualizada  

 
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 Quanto às aulas práticas, no processo de construção do conhecimento faz-se 

necessário desenvolver as atividades que fazem uma relação entre teoria e prática, no sentido 

de promover uma aprendizagem mais consistente. Dessa forma, acredita-se que as aulas 

práticas configuram-se 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.  

 Sobre as condições físicas para a realização das aulas práticas (Gráficos 133 e 134), 

39,22% dos estudantes e 34,03% dos professores responderam que estão satisfeitos com esse 

serviço.      

Gráficos 133 e 134 – Satisfação com as condições dos espaços físicos para a realização das 

aulas práticas 

          
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

Os Gráficos 135 e 136 apresentam os resultados referentes à adequação do espaço 

pedagógico das aulas práticas ao número de estudantes e conforme apreciação dos dados os 

percentuais de satisfação entre estudantes (52,48%) e professores (54,31%) demonstram 

satisfação com o espaço pedagógico. Para melhor desenvolvimento das aulas práticas faz-se 
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necessário que o espaço destinado para esse fim esteja em conformidade com o quantitativo 

de estudantes a serem atendidos.   

Gráficos 135 e 136 – Espaço pedagógico compatível ao número de estudantes/professor/tutor 

nas aulas práticas 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 É fato que o bom desenvolvimento de atividades práticas fortalece a compreensão dos 

estudantes em relação aos conteúdos trabalhados em sala de aula, possibilitando mais 

consistência no processo de construção do conhecimento. Nesse sentido, um dos pontos que 

merece atenção quando tratamos de aulas práticas está relacionado à adequação do material de 

consumo ao número de estudantes (Gráficos 137 e 138), e conforme demonstrado nos 

resultados, existe uma aproximação entre a satisfação dos estudantes (47,94%) e professores 

(44,04%).  

Gráficos 137 e 138 – Recursos didáticos e materiais das aulas práticas são suficientes ao 

número de estudantes 

          
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

 Em relação às condições de uso e quantidade de equipamentos (Gráficos 139 e 140), 

estudantes e professores apresentaram praticamente a mesma concepção, perfazendo um total 

de aproximadamente 40%.  
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Gráficos 139 e 140 – Condições de uso e quantidade equipamentos 

          
Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 

12 SOBRE O INSTRUMENTO AVALGRAD 

 

 

São apresentados nos Gráficos 141 e 142 os resultados referentes à satisfação com o 

instrumento Avalgrad para avaliar a disciplina. Como observado, 57,33% dos estudantes e 

50,57% dos professores demonstraram satisfação com os questionamentos propostos no 

instrumento avaliativo. Contudo, é importante apreciar o índice dos dados que não 

demonstram total contentamento com os quesitos, e assim buscar aperfeiçoar os instrumentos, 

com o intuito de não só de ampliar o percentual de aceitação e concordância, mas de 

promover maior qualidade nos resultados, bem como resultados mais fidedignos e necessários 

à qualidade dos cursos.     

Gráficos 141 e 142 – Satisfação com o instrumento Avalgrad para avaliar a disciplina 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2019.1 
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13 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Neste relatório consideramos que a avaliação do ensino e aprendizagem dos 

cursos 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 dos cursos. 

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 continuam ocorrendo, como o amplo alcance 

da comunidade acadêmica na divulgação e compreensão da importância da participação 

efetiva nesse processo, tendo em vista que muitos professores e estudantes deixaram de 

participar do processo avaliativo. Essa baixa adesão continua sendo nosso maior desafio, de 

modo a contribuir com novos questionamentos, debates essenciais sobre suas ações e tomada 

de decisão a partir dos dados obtidos. 

Assim, o desafio da Avalgrad é o de sensibilizar a todos para a construção de uma 

cultura avaliativa na comunidade universitária, entendendo que todos têm uma percepção 

sobre os cursos de graduação voltada à melhoria da qualidade de ensino da UEMA. 

Ressaltamos que é necessário compreender que o processo de avaliação das disciplinas busca 

contribuir para a transformação e práxis educativa. Afinal, 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 dos protagonistas do processo de 

ensino e aprendizagem e gestão acadêmica dos cursos de graduação da UEMA. 

 

 

 

 

                                                     
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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