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1 INTRODUÇÃO  

 

 

A Avaliação dos Cursos de Graduação (Avalgrad) da Universidade 

Estadual do Maranhão (UEMA) é realizada ao final de cada semestre letivo com o 

propósito de contribuir para análise interna das condições ou demandas do 

processo educativo desenvolvido nos diferentes cursos ofertados por esta 

Instituição de Ensino Superior. 

Esse seguimento avaliativo apresenta-se como um fluxo dinâmico, 

contínuo, caracterizando-se como uma construção de ordem colaborativa, e, 

certamente, é um dos instrumentos adequados para contribuir no planejamento 

consciente, na qualidade, envolvendo o contexto de ensino e aprendizagem, no 

processo de democratização e, de forma mais precisa, mostrar a transparência 

das atividades desenvolvidas na Instituição.  

Assim, acredita-se que essa sistemática de avaliação se apresenta 

como uma oportunidade para os componentes dos cursos refletirem sobre sua 

prática acadêmica e tomar decisões sobre demandas posteriores em 

conformidade com as exigências do seu Projeto Pedagógico de Curso (PPC). 

Nesse sentido, é importante destacar que a aplicação da Avalgrad, em 

caráter semestral possibilita identificação dos obstáculos enfrentados tanto pelo 

corpo discente como pelo docente, em meio à dinamicidade que permeia o 

cotidiano acadêmico e, sobretudo, apontar os entraves que interferem no 

processo de construção do conhecimento.     

De posse de seus resultados, os gestores educacionais podem buscar 

intervenção no sentido de repensar as práticas educacionais de sua equipe, 

direcionando para um alinhamento que atenda as necessidades de todos os 

sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem.   

Diferentemente dos demais relatórios Avalgrad já apresentados pela 

DAAE/CTP/PROG, este, especificamente, foi realizado em um contexto de 

Pandemia, em que o ensino teve que se adequar ao formato remoto que exigiu de 

toda a comunidade acadêmica o envolvimento com as tecnologias digitais, já que 

as aulas foram ministradas mediadas pelo uso de plataformas virtuais. No 

decorrer das análises dos resultados serão apresentadas as diversas dificuldades 

relatadas pelo corpo discente e docente que participou da avaliação, dificuldades 
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essas atreladas ao acesso às tecnologias, problemas de Internet, falta de 

adaptação a esse formato de ensino, problemas emocionais entre outros.      

O processo avaliativo ocorreu no segundo semestre de 2020 e deu-se por 

meio da aplicação de questionários via Google Forms para grupos distintos como: 

estudantes do ensino presencial (1.733), professores do ensino presencial (236), 

estudantes da modalidade EaD (951) e tutores da modalidade EaD (233). Os 

participantes responderam aos questionamentos sobre as condições atuais de 

cada curso, a efetividade da Coordenação/Direção do curso, a atuação discente, 

ao apoio e incentivo do curso, a dinâmica da aula on-line, as dificuldades com o 

ensino mediado por tecnologias, adaptação ao formato de ensino entre outros.  

 

2  OBJETIVOS 

 

1) Apresentar resultados da avaliação final do semestre letivo 2020.2, referente 

ao ensino remoto nos cursos de graduação da UEMA; 

2) Subsidiar a discussão com os gestores acadêmicos ações para superação das 

dificuldades apresentadas. 

  

3  RESULTADOS  

 

 Os gráficos abaixo apresentam o percentual dos respondentes, que 

participaram do processo de avaliação. Conforme os resultados, 97,5% dos 

professores do ensino presencial atuam na graduação. Em relação ao gráfico dos 

tutores EaD, 38,6% afirmaram ser tutores presenciais. Quanto ao percentual dos 

estudantes do ensino presencial, 50,5% cursam licenciaturas.     

 

3.1 Análise dos gráficos com professores e estudantes presenciais e 

Tutores e estudantes EaD 

 

Sobre a atuação dos professores e seus vínculos nas modalidades em que 

trabalham neste semestre, identificou-se os dados a seguir , separados por 

modalidade. 
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Sobre a docência na modalidade ensino Presencial, segue o quadro abaixo: 

Gráfico 1 - Atuação docente na graduação presencial no semestre de 2020.2  

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

O gráfico 2  demonstra a maior participação neste levantamento dos 

professores dos cursos de graduação, cujas aulas se desenrolam na semana, 

completados com os dados dos professores que trabalham nos programas 

especiais. 

A seguir, apresenta-se os dados dos Tutores dos cursos da modalidade 

EaD, referente as categorias em que atuam: 

 

Gráfico 2 – Atuação do tutor na graduação na modalidade EaD no semestre de 

2020.2 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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Como se observa no Gráfico 2 a maioria dos respondentes identifica-se 

como tutores presenciais e tutores que atuam no virtual. Foi pouco expressiva a 

participação dos professores que atuam nesta modalidade. 

Com relação aos estudantes, sobre a pergunta “Você estuda na UEMA?”, 

obteve-se os dados abaixo: 

 

Gráfico 3 – Discentes que estudam na UEMA, cursos de licenciaturas com maior 

participação  

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

Observa-se neste gráfico, que a grande participação veio dos Cursos de 

licenciaturas, com participação de 50,5%, seguidos dos estudantes dos cursos de 

bacharelado presencial. A menor participação se deu entre os estudantes da 

modalidade a distância. 

 O quadro 1  apresenta os resultados referentes aos Polos de atuação dos 

professores que atuam na modalidade presencial: 
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Quadro 1 – Atuação dos docentes presenciais por Centro/Polo 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

Destaca-se que o município de Caxias teve acentuada participação com 39 

respondentes. Outros municípios com participação expressiva foram Bacabal, 

Codó e São Luís. 

A seguir, identificam-se os municípios onde atuam os professores e tutores 

da modalidade a distância. 

Quadro 2 – Atuação dos docentes e tutores EaD por Centro/Polo 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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Quanto aos tutores ou professores, a participação mais expressiva se deu 

dos profissionais que atuam em São Luís.  

Abaixo segue a identificação (Quadro 3) dos estudantes das modalidades: 

 

Quadro 3 – Polos de atuação dos discentes presencial 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

Destaca-se que dos estudantes da modalidade de ensino presencial que 

responderam ao formulário do Avalgrad, a maioria dos participantes da avaliação 

pertencem ao campus de Bacabal, perfazendo um total de 302 estudantes. 

Outros municípios com participações expressivas foram Timon, Caxias, Balsas, 

na ordem das centenas. Os dados referentes aos campi de São Luís somados 

tiveram 267 respondentes. No quadro observam-se os quatro centros 

participantes. 

No quadro 4, demonstra-se os Polos dos estudantes respondentes 

referentes à modalidade EaD. 
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Quadro 4 - Polos de atuação dos discentes EaD 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

Como se percebe, o maior dado referente à participação vem do município 

de Timon, seguido de Nina Rodrigues e Zé Doca. O município com menor 

participação foi Cândido Mendes com apenas dois estudantes respondentes. 

A seguir, identificou-se os cursos de atuação dos professores (Quadro 5), 

primeiro na modalidade ensino presencial: 

 

Quadro 5 – Cursos de atuação dos docentes presencial  

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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Dos 236 professores respondentes, as maiores representações vieram dos 

que atuam nos cursos de Administração, Letras Licenciatura em Língua 

portuguesa e literatura de língua portuguesa, Matemática Licenciatura, Pedagogia 

Licenciatura, Ciências Biológicas Licenciatura, Ciências Contábeis e Enfermagem 

Bacharelado.  

Quanto aos cursos de atuação identificados no Quadro 6, a maioria dos 

professores e tutores atuam nos cursos de licenciatura em Geografia, Música e 

Pedagogia e Administração Pública Bacharelado, conforme destaque no quadro. 

 

Quadro 6 – Cursos de atuação dos docentes e tutores EaD  

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

Com relação aos dados dos estudantes, na modalidade presencial, obteve-

se os dados expressos abaixo (Quadro 7), num total de 1733 estudantes:  
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Quadro 7 – Cursos de atuação dos discentes Presencial 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

  

Considerando o percentual total de estudantes matriculados (mais de 18 mil 

estudantes), o número de respondentes ainda é muito pequeno. Entretanto, a 

partir do quadro acima é possível observar os cursos com maior percentual de 

respostas: Letras Licenciatura em Língua Portuguesa e Literatura de Língua 

Portuguesa, Enfermagem e Administração Bacharelado, Ciências Biológicas e 

Pedagogia Licenciaturas. 

Sobre a representativa dos estudantes da modalidade EaD (Quadro 8), o 

número é ainda menor frente ao número de estudantes matriculados nesta 

modalidade.  
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Quadro 8 – Cursos de atuação dos discentes EaD  

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

Com relação aos cursos com maior percentual de resposta, destacam-se a 

Geografia, Pedagogia e Música Licenciatura, conforme o quadro acima. 

 

3.2 Principais dificuldades relacionadas às questões didático-pedagógicas e 

socioafetivas 

 

Um questionamento importante nessa etapa avaliativa refere-se às 

principais dificuldades relacionadas às questões didático-pedagógicas e 

socioafetivas apresentadas pelos envolvidos no processo de avaliação e 

conforme resultados apresentados nos quadros a seguir, 236 professores da 

modalidade presencial responderam. 
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Quadro 9 – Principais dificuldades relacionadas às questões socioafetivas – 

docentes presenciais 

 

Dificuldades socioafetivas Quantitativo Percentual 

Falta de motivação dos estudantes 101 42,8% 

Saúde mental fragilizada dos estudantes 81 34,3% 

Frequência nos encontros síncronos (em tempo real, on-line) 79 33,5% 

Adaptação aos métodos ativos de ensino pelos discentes 63 26,7% 

Descompromisso com as atividades propostas 54 22,9% 

Adaptação à biblioteca virtual/materiais (pdfs, vídeos, podcasts, 

outros) 

47 19,9% 

Não encontrei dificuldades 42 17,8% 

Saúde mental fragilizada dos professores 37 15,7% 

Produção e geração de conteúdos da disciplina. 32 13,6% 

Adaptação às atividades e avaliações pelo docente 29 12,3% 

Adaptação aos métodos ativos de ensino pelo docente 26 11% 

Outros 20 8,4% 

236 Docentes (Ensino presencial) 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

Quanto aos professores da modalidade ensino presencial, 101  destacam a 

falta de motivação dos estudantes, enquanto 81 afirmaram que se trata da saúde 

mental fragilizada uma das principais dificuldades socioafetivas vividas neste 

período. A frequência dos estudantes nas sessões síncronas também foi um item 

bastante destacado, além de outros conforme se vê no quadro acima. 

No quadro 10, o mesmo item foi avaliado por professores e tutores 

vinculados à modalidade EaD. 
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Quadro 10 - Principais dificuldades relacionadas às questões socioafetivas – 
docentes e tutores EaD 
 

Dificuldades socioafetivas  Quantitativos Percentual 

Frequência nos encontros síncronos (em tempo real, on-

line).  
123 59,1% 

Falta de motivação dos estudantes 99 47,6% 

Saúde mental fragilizada dos estudantes 86 41,3% 

Descompromisso com as atividades propostas.  64 30,8% 

Adaptação aos métodos ativos de ensino pelos discentes 34 16,3% 

Saúde mental fragilizada dos professores 28 13,5% 

Não encontrei dificuldades 19 9,1% 

Adaptação à biblioteca virtual/materiais (pdfs, vídeos, 

podcasts, outros).  
18 8,7% 

Produção e geração de conteúdos da disciplina. 16 7,7% 

Outros 15 7,2% 

Adaptação às atividades e avaliações pelo docente 14 6,7% 

Adaptação aos métodos ativos de ensino pelo docente 12 5,8% 

208 Docentes e Tutores (EaD) 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

Em relação aos professores e tutores que atuam na EaD, 123 relataram ter 

dificuldades em relação à frequência nos encontros síncronos, conforme verifica-

se no quadro acima. Tal como os professores do ensino presencial, destacam 

também o problema da motivação dos estudantes e sua saúde mental fragilizada, 

pontos convergentes entre este público. 

Sobre o mesmo aspecto, os estudantes do ensino presencial destacam suas 

dificuldades socioafetivas (Quadro 11) vividas neste período do ensino remoto, 

apresentadas no quadro abaixo: 
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Quadro 11 – Principais dificuldades relacionadas às questões socioafetivas – 

discente presencial 

Dificuldades socioafetivas  Quantitativo Percentual 

Saúde mental fragilizada dos estudantes 820 47,3% 

Falta de motivação. 711 41% 

Adaptação das atividades e avaliações 598 34,5% 

Adaptação aos métodos ativos de ensino pelos discentes 596 34,4% 

Produção de conteúdos/ trabalhos da disciplina 556 32,1% 

Frequência nos encontros síncronos 437 22,2% 

Adaptação à biblioteca virtual e materiais 330 19% 

Não encontrei dificuldades 254 14,7% 

Saúde mental fragilizada dos professores 198 11,4% 

Descompromisso 180 10,4% 

Outros  119 7% 
1.733 Discentes (Ensino Presencial) 
 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

Tal como os professores, os estudantes também destacam a saúde mental 

fragilizada e a falta de motivação como principais dificuldades socioafetivas, 

assim como, a adaptação das atividades e avaliações.  

Com relação aos estudantes da EaD (Quadro 12), segue com os dados 

referentes ao mesmo item. 

Quadro 12 –  Principais dificuldades relacionadas às questões socioafetivas – 

discente EaD 

Dificuldades Socioafetivas  Quantitativo Percentual 

Produção de conteúdos/ trabalhos da disciplina 291 31,2% 

Frequência nos encontros síncronos 280 30% 

Saúde mental fragilizada dos estudantes 267 28,6% 

Falta de motivação. 227 24,3% 

Adaptação aos métodos ativos de ensino pelos discentes 92 9,9% 

Descompromisso com as atividades  74 7,9% 

Outros  61 6,7% 

Adaptação à biblioteca virtual e materiais 64 6,9% 

Saúde mental fragilizada dos professores 31 3,3% 
933 Discentes (EaD) 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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Referente aos estudantes EaD, 291 responderam sobre as principais 

dificuldades socioafetivas, tratar da produção de conteúdo/trabalhos da disciplina, 

seguido da frequência nos encontros síncronos com um total de 280 respostas. 

Tal como os professores, também sinalizam a saúde fragilizada, num total de 267 

respostas e também a falta de motivação (227 respostas). 

 

3.3 Principais dificuldades relacionadas às questões tecnológicas 

 

Outro quesito avaliado nessa etapa refere-se às principais dificuldades 

relacionadas às questões tecnológicas (Quadro 13). Os dados referentes aos 

professores do ensino presencial surgem no quadro abaixo: 

 

Quadro 13 – Principais dificuldades relacionadas às questões tecnológicas – 

docente presencial 

Dificuldades relacionadas às questões tecnológicas 

com o ensino remoto 
Quantitativo Percentual 

Participação dos estudantes em tempo real (queda da 

internet/conexão) 
151 64% 

Queda da internet/conexão do docente 95 40,3% 

Acesso à Internet 54 22,9% 

Não encontrei dificuldades 41 17,4% 

Acesso às plataformas digitais para videoconferência 26 11% 

Acesso ao computador 16 6,8% 

Desconhecimento em usar recursos tecnológicos 9 3,8% 

Outros 9 3,8% 

236 Docentes (Ensino presencial) 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

 Conforme resultados apresentados no quadro 13, 151 professores do ensino 

presencial, referente às dificuldades relacionadas às questões tecnológicas no 

ensino remoto, responderam tratar da participação dos estudantes em tempo real, 

pois sofrem queda de Internet com bastante frequência. Para 40% dos 
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respondentes, a queda da Internet/conexão também se evidenciou como 

dificuldade e 22% dos professores assumem que o problema está no acesso à 

Internet. Destaca-se estes dados, uma vez que se assemelham e são impeditivos 

da presença on-line dos estudantes. 

Na perspectiva dos professores e tutores dos cursos a distância, observa-

se o Quadro 14: 

 

Quadro 14 – Principais dificuldades relacionadas às questões tecnológicas – 

docentes e tutores EaD 

Dificuldades relacionadas às questões tecnológicas 

com o ensino remoto 
Quantitativo Percentual 

Participação dos estudantes em tempo real (queda 

da Internet/conexão) 
116 55,8% 

Não encontrei dificuldades 58 27,9% 

Queda da Internet/conexão do docente 47 22,6% 

Acesso à Internet 40 19,2% 

Acesso ao computador 12 5,8% 

Acesso às plataformas digitais para videoconferência 10 4,8% 

Outros 8 3,8% 

Desconhecimento em usar recursos tecnológicos 7 3,4% 

208 Docentes e Tutores (EaD) 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

 

Dos professores e tutores EaD, referente ainda ao item dificuldades 

tecnológicas, 116 (55%) responderam se tratar da participação dos estudantes 

em tempo real, que também está relacionada à queda de Internet. Os 

respondentes sinalizam outras dificuldades, relacionadas à Internet, ao acesso a 

dispositivos eletrônicos, como o computador e plataformas digitais. Bem poucos 

professores afirma ser o desconhecimento em usar recursos tecnológicos uma 

dificuldade vivida pelos estudantes desta modalidade. 

No quadro 15, são os estudantes do ensino presencial quem nos dão as 

respostas referentes a este item. 
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Quadro 15 – Principais dificuldades relacionadas às questões tecnológicas – 
discente presencial 

Dificuldades Tecnológicas Quantitativo  Percentual  

Queda de Internet/conexão dos estudantes  1256 72,5% 

Queda de Internet/conexão dos docentes 615 35,5% 

Acesso à Internet  492 28,4% 

Acesso ao computador  433 25% 

Acesso às plataformas digitais  311 17,9% 

Não encontrei dificuldade  239 13,8 

Desconhecimento em usar recursos tecnológicos  182 10,5% 

Outros  24 1,4% 

1.733 Discentes (Ensino Presencial) 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

Referentes às respostas dos estudantes presencial, 1256 (72,5%) 

responderam que as principais dificuldades estão relacionadas à queda de 

Internet/falta de conexão, seguida da queda de Internet dos professores que 

corresponde a 615 respostas (35,5%). Nota-se que o acesso à Internet é um 

problema tanto para o estudante quanto para o professor, seguido de problemas 

referentes à falta de acesso ao computador (ou seja, estudantes que estão 

acessando apenas do celular e/ou outros dispositivos eletrônicos) e às 

plataformas digitais. 

No quadro 16, vemos o mesmo assunto pela perspectiva dos estudantes 

da modalidade a distância: 

 
Quadro 16 – Principais dificuldades relacionadas às questões tecnológicas – 
discente EaD 

Dificuldades Tecnológicas Quantitativo  Percentua
l  

Não encontrei dificuldade  349 37,4% 

Queda de Internet/conexão dos estudantes  328 35,2% 

Acesso à Internet  158 16,9% 

Acesso ao computador  139 14,9% 

Acesso às plataformas digitais  121 13% 

Queda de internet/conexão dos docentes 109 11,7% 

Desconhecimento em usar recursos tecnológicos  76 8,1% 

Outros  22 3% 

933 Discentes (EaD) 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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Já para os estudantes a distância, 349 (37,4%) responderam que não 

encontraram dificuldade, seguido de 328 (35,2%) que afirmaram ser a queda de 

Internet/falta de conexão o principal problema vivido no período pandêmico. Eles 

sinalizam outras dificuldades, tais como os estudantes do ensino presencial.  

 

3.4 Principais dificuldades relacionadas ao SigUema no ensino remoto 

 

A partir deste item, apresenta-se dados referentes às principais 

dificuldades relacionadas ao SIGUEMA no ensino remoto.  

Inicia-se pelos dados apresentados com base nas respostas dos professores (236 

respondentes) do ensino presencial, apresentados no quadro 17. 

 

Quadro 17 – Principais dificuldades relacionadas ao SIGUEMA – docente presencial 

 

Dificuldades na Turma Virtual SIGUEMA no Ensino Remoto 
 

Quantitativo 
 

Percentual 
 

Não encontrei dificuldades 123 52,1% 

Formar grupos 35 14,8% 

Inserir os materiais 32 13,6% 

Cadastrar questionários 24 10,2 

Usar o Chat 21 8,9% 

Corrigir tarefas 21 8,9% 

Criar fóruns 20 8,5% 

Outros 20 8,4% 

Cadastrar tópicos de aula extra (assíncronas) 19 8,1% 

Visualizar respostas de questionários 17 7,2% 

Visualizar estatísticas na Turma Virtual 16 6,8% 

Alterar as configurações da Turma Virtual 13 5,5% 

Cadastrar tarefas 12 5,1% 

Cadastrar enquetes 12 5,1% 

Visualizar respostas de enquetes 11 4,2% 

Cadastrar o Plano de Ensino 10 4,2% 

Cadastrar notícias 10 4,2% 

Atribuir notas 10 4,2% 

Registrar a frequência 6 2,5% 

Cadastrar os tópicos de aula 4 1,7% 

Cadastrar as datas de avaliações 2 0,8% 

236 Docentes (Ensino presencial) 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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Do que se observa nos quadros acima, referentes às respostas dos 

professores do ensino presencial, 123 professores (52%) afirmaram não ter 

encontrado nenhuma dificuldade, mas 15% dos professores afirmam ter 

dificuldades em formar grupos, 13% em inserir materiais no SIGUEMA e 10% em 

cadastrar questionários, entre outras dificuldades mencionadas pelos 

respondentes.  

Abaixo, segue o quadro 18 relativo aos dados dos professores e tutores 

EaD. 

 

Quadro 18 – Principais dificuldades relacionadas ao SIGUEMA – docentes e tutores 

EaD 

Dificuldades na Turma Virtual SIGUEMA no 
Ensino Remoto 

Quantitativo 
 

Percentual 
 

Não se aplica 113 54,3% 

Não encontrei dificuldades 56 29,9% 

Visualizar estatísticas na Turma Virtual  9 4,3% 

Inserir os materiais  8 3,8% 

Outros 8 3,8% 

Usar o Chat 6 2,9% 

Corrigir tarefas 6 2,9% 

Cadastrar o Plano de Ensino 4 1,9% 

Formar grupos 4 1,9% 

Visualizar respostas de questionários  4 1,9% 

Registrar a frequência 4 1,9% 

Alterar as configurações da Turma Virtual  4 1,9% 

Cadastrar tópicos de aula extra (assíncronas) 3 1,4% 

Criar fóruns 3 1,4% 

Atribuir notas 2 1% 

Cadastrar os tópicos de aula 1 0,5% 

Cadastrar notícias 1 0,5% 

Cadastrar enquetes 1 0,5% 

Cadastrar questionários  1 0,5% 

Visualizar respostas de enquetes  1 0,5% 

Cadastrar as datas de avaliações 0 0 

Cadastrar tarefas 0 0 
208 Docentes e Tutores (EaD) 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

Quanto aos professores e tutores EaD, referente às dificuldades ligadas ao 

SIGUEMA, 113 responderam que não se aplica, o que faz sentido porque não 

trabalham com a mesma plataforma.  
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Abaixo segue o quadro que avalia o mesmo item pelos estudantes do 

ensino presencial. 

 

Quadro 19 – Principais dificuldades relacionadas ao SIGUEMA – discente 

presencial 

Dificuldades relacionadas ao SIGUEMA Quantitativo Percentual 

Não encontrei dificuldade  850 49,% 

Inserir arquivos nas tarefas 350 20,2% 

Responder fóruns  260 15% 

Inserir/Abrir os materiais  249 14,4% 

Usar chat na turma virtual  224 12,9% 

Fazer o download dos materiais inseridos 204 11,8% 

Responder questionários  195 11,3% 

Visualizar o Plano de Ensino 181 10,4% 

Visualizar a frequência da turma  167 9,6% 

Responder as enquetes 165 9,5% 

Visualizar tópicos de aula extra (assíncronas) 162 9,3% 

Visualizar os tópicos de aula 160 9,2% 

Visualizar datas de avaliações 135 7,8% 

Visualizar notas  81 4,7% 

Outros  58 2,6% 
1.733 Discentes (Ensino Presencial) 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

Em relação aos estudantes presencial, 850 afirmaram não ter encontrado 

dificuldade, mas 20% dos respondentes tiveram dificuldades de inserir arquivos 

nas tarefas e 15% em responder aos fóruns. Todos os respondentes manifestam 

alguma dificuldade em usar as ferramentas do SIGUEMA. 

Na EaD, apesar de não usarem o SIGUEMA, houve respostas, conforme 

dado no quadro 20: 
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Quadro 20 – Principais dificuldades relacionadas ao Ambiente Virtual de 
Aprendizagem – discente EaD 

Dificuldades relacionadas ao Ambiente Virtual 
 

Quantitativo Percentual 

Não encontrei dificuldade 538 57,70 

Responder fóruns  106 11,40% 

Visualizar notas 96 10,30% 

Inserir arquivos nas tarefas 88 9,40% 

Usar chat na turma virtual  65 7% 

Visualizar datas de avaliações 59 6,3 

Fazer o download dos materiais inseridos 56 6% 

Visualizar os tópicos de aula 38 4,10% 

Visualizar a frequência da turma 32 3,40% 

Visualizar o Plano de Ensino 26 2,80% 

Inserir/Abrir os materiais  25 5,70% 

Responder questionários  25 2,70% 

Responder enquete  24 2,60% 

Visualizar tópicos de aula extra (assíncronas) 20 2,10% 

Outros  20 2,10% 
933 Discentes (EaD) 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

E tal como no ensino presencial, 538 dos estudantes EaD (57,70%) 

também confirmaram não ter dificuldade com o SIGUEMA. 

 Os gráficos abaixo (gráficos 4 e 5) apresentam os resultados em relação às 

ações referentes à formação de professores que colaboraram com o 

planejamento da disciplina. 

 

Gráfico 4 – Ações de formação de professores oferecidas pela UEMA que 
colaboraram com o planejamento da disciplina – docente presencial  

 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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Conforme resultado do Gráfico 4, 183 professores do ensino presencial 

(77,5%) responderam ter feito a formação do primeiro curso preparatório para o 

ensino remoto, Desenho Didático para o ensino on-line e 209 (88,6%) ter feito o 

segundo curso, Planejamento Integrado às Ferramentas do SIGUEMA.  

O gráfico demonstra ainda que 25% deste contingente de respondentes 

participou do Conversa 4.0, iniciativa em que as professores que atuam a frente 

do Programa Graduação 4,0 criaram agenda de atendimento para desfazer as 

dúvidas que os professores pudessem vir a ter sobre o SIGUEMA e suas 

ferramentas, o ensino remoto ou qualquer dúvida relacionada ao planejamento 

para este período.  

Sobre os cursos que os professores e tutores da EaD fizeram para se 

preparar para o ensino remoto, seguem abaixo os dados no gráfico 5: 

 

Gráfico 5 – Ações de formação de professores oferecidas pela UEMA que 

colaboraram com o planejamento da disciplina – tutores EaD 

 

 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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Observa-se que 66,3% dos tutores responderam ter feito o primeiro curso, 

mas apenas 25% fizeram o segundo e o número vai diminuindo conforme sua 

presença nas outras iniciativas da PROG. Com relação a não fazer o segundo 

curso, não há grandes problemas, considerando que não atuam na modalidade 

EaD com a plataforma do SIGUEMA. 

Ainda sobre as formações segue abaixo (Gráficos 6 e 7), dados 

interessantes sobre a conclusão dos cursos oferecidos na época de preparação 

para o ensino remoto. 

 

Gráfico 6 – Percentual de docentes presenciais que concluíram o curso 

Planejamento Integrado as ferramentas do SIGUEMA 

 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

Sobre o curso de formação de professores – Planejamento Integrado às 

ferramentas do SIGUEMA (Gráfico 5), 88% dos professores do ensino presencial 

afirmaram ter concluído. 
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Gráfico 7 – Percentual de tutores EaD que concluíram o curso Planejamento 
Integrado as ferramentas do SIGUEMA 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

Aqui, 57% dos tutores EaD confirmaram não ter concluído o curso 

Planejamento Integrado às Ferramentas do SIGUEMA, apesar de não 

trabalharem com esta plataforma, o que pode ser a razão da alta taxa de 

desistência do curso.  

Apesar da designação específica de formação do segundo curso para o 

uso das ferramentas do SIGUEMA, a Prog permitiu que os professores fizessem 

uso de outras ferramentas para mediação de suas atividades. Considerando essa 

possibilidade, perguntou-se sobre as plataformas visuais usadas na sala de aula, 

dado que aparece no quadro 21, respondido pelos discentes: 

 

Quadro 21 – Plataformas virtuais utilizadas nas aulas – discentes EaD 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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Dos 875 estudantes respondentes desta questão, 55% afirmaram ter sido 

usado o AVA, 34,4% o SIGUEMA, 20% usaram o Google Meet e 2,2% usaram 

outra plataforma diferente das citadas. 

 

3.5 Avaliação do curso: docente presencial e tutores Ead 

 

 Os dados referentes às questões a seguir foram extraídos de perguntas 

com escalas de níveis, com os seguintes conceitos: Concordo, concordo 

parcialmente, discordo parcialmente, discordo totalmente e concordo totalmente. 

Nessa etapa de análise, professores e tutores foram questionados sobre 

apresentação do plano de ensino em sala de aula (Gráfico 8). 

 

Gráfico 8 – Apresentação do plano de ensino em sala de aula – docente presencial 

 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

 

Conforme os resultados apresentados no Gráfico 8, a maioria dos 

respondentes, 65,7% dos professores do ensino presencial afirmam que 

apresentaram, discutiram e cumpriram o plano de ensino. 
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Gráfico 9 – Apresentação do plano de ensino em sala de aula – tutores EaD 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

No âmbito da EaD (Gráfico 9), 86,9% concordam que apresentaram, 

discutiram e cumpriram o plano de ensino, enquanto para 9,1% não se aplica. 

Quanto ao alcance dos objetivos das disciplinas (Gráficos 10 e 11), 

seguem abaixo as respostas quanto a este item. 

 

Gráfico 10 – Alcance dos objetivos das disciplinas – docente presencial 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

Dos respondentes referentes ao ensino presencial, 96,6% dos professores 

concordam que os objetivos da disciplina foram alcançados. 
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Gráfico 11 - Alcance dos objetivos das disciplinas – tutor EaD 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

Enquanto na EaD, 93,8% dos professores concordam que os objetivos das 

disciplinas foram alcançados. 

Em relação à forma como os conteúdos foram abordados na disciplina, 

perguntou-se aos professores se foram relacionados aos objetivos propostos e se 

foram contextualizados. 

 

Gráfico 12 - Conteúdos abordados na disciplina se foram contextualizados – 
docente presencial 
 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

Dos respondentes, 95% dos professores do ensino presencial concordaram 

com a afirmativa de que os conteúdos foram contextualizados e relacionados aos 

objetivos. 
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Gráfico 13 – Conteúdos abordados na disciplina se foram contextualizados – tutor 

EaD 

Fonte: 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

Na EaD, 50% dos professores e tutores concordam, 93,8% concordam que 

os conteúdos contemplaram os objetivos da disciplina, contextualizando-os.  

O gráfico 14 apresenta os resultados referentes ao uso das referências, se 

as utilizadas se encontram disponíveis em sites e em número suficiente na 

biblioteca. 

 

Gráfico 14 – Disponibilidades em sites e em número suficiente na biblioteca das 
referencias utilizadas – docente presencial 
 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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Dos professores do ensino presencial respondentes, 74,4% concordam que 

trabalham dando aos estudantes essas condições para que tenham acesso às 

referências por ele trabalhadas em suas disciplinas. 

Quando questionados sobre os procedimentos adotados na disciplina 

(Gráficos 15 e 16) e se estas contribuíram para favorecimento de uma postura 

crítica e favoreceram a aprendizagem dos estudantes, seguem os dados 

representados abaixo. 

 

Gráfico 15 – Contribuição dos procedimentos adotados na disciplina para postura 
crítica e favorecimento da aprendizagem dos estudantes – docente presencial  

 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

Dos professores do ensino presencial, 96,9% responderam concordar que 

se esforçaram para este resultado.  
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Gráfico 16 – Contribuição dos procedimentos adotados na disciplina para postura 

crítica e favorecimento da aprendizagem dos estudantes – tutores EaD 

 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

Quanto aos professores e tutores da EaD, 95% concorda que seus 

procedimentos vão no esforço de promover uma postura crítica dos estudantes 

(Gráficos 17 e 18) . 

 

Gráfico 17 – Respeito e ética profissional em relação aos estudantes e colegas – 

docente presencial 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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Uma pergunta muito importante foi direcionada ao contexto avaliado, em que 

se questiona se houve respeito e ética profissional em relação aos estudantes e 

demais colegas, como destacado no gráfico acima (Gráficos 17 e 18). 

Com relação aos professores do ensino presencial, cerca de 97% 

concordam que o ambiente se deu em bases éticas e de respeito entre 

professores e estudantes. 

 

Gráfico 18 – Respeito e ética profissional em relação aos estudantes e colegas – 

tutores EaD 

 

 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2  

 

Com relação aos professores e tutores dos cursos EaD, os dados vão na 

mesma direção, uma vez que 92,7% concordam que tal cenário refletiu uma 

relação sustentada na ética e no respeito. 

Sobre aceitação das críticas e questionamentos dos estudantes com 

incentivo a participação e discussão na aula (Gráficos 19 e 20), seguem os dados 

referentes à forma como os professores atuaram sobre este aspecto. 
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Gráfico 19 – Aceitação das críticas e questionamentos dos estudantes com 
incentivo a participação e discussão na aula – docente presencial 

 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

Os dados demonstram que houve aceitação de grande parte dos 

professores, uma vez que 95,7% afirma concordar com a afirmativa. 

 

Gráfico 20 – Aceitação das críticas e questionamentos dos estudantes com 

incentivo a participação e discussão na aula – tutores EaD 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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Em relação aos professores tutores a distância, vão à mesma linha dos 

professores do ensino presencial, uma vez que 91,9% concordaram com essa 

prática.  

Os resultados apresentados nãos Gráficos 21 e 22 tratam sobre 

investimento na formação continuada tanto na área pedagógica quanto na área 

específica.  

Seguem os dados obtidos com os professores do ensino presencial: 

 

Gráfico 21 – Investimento na formação continuada tanto na área pedagógica 

quanto na área específica – docente presencial 

 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2  

 

 

Conforme as respostas no Gráfico 21, 96,6% dos professores presenciais 

responderam concordar que já investiram na formação continuada. 
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Gráfico 22 – Investimento na formação continuada tanto na área pedagógica 

quanto na área específica – tutores EaD 

 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

 

Já em relação aos professores e tutores a distância (Gráfico 22), chegou-

se ao mesmo percentual, onde a maioria 96,6% concorda com a necessidade de 

investir na formação continuada. 

São apresentados no Gráfico 23 os dados referentes à disponibilidade para 

atendimento aos estudantes fora do horário das aulas, considerando o quanto 

isso é importante para que os estudantes não se sintam perdidos e com dúvidas, 

especialmente na conjuntura avaliada. 
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Gráfico 23 – Disponibilidade para atendimento aos estudantes fora do horário das 

aulas – docente presencial 

 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

Os dados mostram que 94,1% dos professores do ensino presencial 

concordam que exerceram esta postura, colocando-se à disposição dos 

estudantes. 

 

Gráfico 24 - Disponibilidade para atendimento aos estudantes fora do horário das 

aulas – tutores EaD 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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Com relação aos professores e tutores da EaD (Gráficos 23 e 24), 93,3% 

responderam concordar estar à disposição dos estudantes fora dos horários das 

aulas. Considerando a metodologia da EaD e a importância da mediação da 

aprendizagem dos estudantes, especialmente quando dúvidas são expressas em 

espaços de comunicação assíncrona, estes dados fazem todo sentido.   

Quando questionados se a relação professor/estudante foi compatível com 

o número de estudantes, 53,4% dos professores do ensino presencial (Gráfico 25) 

concordaram totalmente. 

 

Gráfico 25 - Relação professor/estudante foi compatível com o número de 

estudantes – docente presencial 

 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

 

Além dos dados destacados, 96,7% concordam que a relação professor-

estudante foi compatível com o número de estudantes, uma vez que no ensino 

presencial, o número máximo de estudantes é 45, quantidade com a qual o 

professor já trabalha. 
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Gráfico 26 - Relação professor/estudante foi compatível com o número de 
estudantes – tutores EaD 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

Já com relação aos professores e tutores dos cursos EaD (Gráfico 26), 

93,7% concorda que tal proporção é respeitada. 

Sobre o uso de tecnologias da informação e comunicação (TIC) como 

estratégia de ensino com metodologias ativas (Gráfico 27), 47,9% dos 

professores do ensino presencial responderam concordar totalmente. 

 

Gráfico 27 - Uso de tecnologias da informação e comunicação (TIC) como 

estratégia de ensino com metodologias ativas – docente presencial 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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Ainda 96,2% dos professores concordam com o referido. 

Gráfico 28 - Uso de tecnologias da informação e comunicação (TIC) como 

estratégia de ensino com metodologias ativas – tutores EaD 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

Já em relação aos docente e tutores dos cursos EaD (Gráfico28), 92,8% 

concordam com o afirmado na questão. 

 Em relação à assiduidade e pontualidade, as aulas/atividades (Gráfico 29) 

92,8% dos professores do ensino presencial responderam concordar sobre o 

afirmado na questão. 

 

Gráfico 29 - Assiduidade e pontualidade as aulas/atividades – docente presencial  

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2  
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Com relação à EaD, dos professores e tutores dos cursos EaD (Gráfico 

30), 42, 3% concordam com o afirmado na questão. 

 

Gráfico 30 - Assiduidade e pontualidade as aulas/atividades – tutores EaD 

 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

E 52,8% também concordam que foram assíduos e pontuais nas aulas/ 

atividades.  

 

Gráfico 31 – Procedimentos de acompanhamento e avaliação utilizados no 

processo de ensino – docente presencial 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2  
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Com relação aos procedimentos de acompanhamento e avaliação e se 

atendem à concepção do curso definida no PPC (Gráfico 31), com várias 

repercussões na aprendizagem dos estudantes, 95,3% dos professores do ensino 

presencial afirma que concordam. 

 

Gráfico 32 – Procedimentos de acompanhamento e avaliação utilizados no 
processo de ensino – tutores EaD 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

Para os professores e tutores dos cursos EaD (Gráfico 32), 93,7% 

concordam que os procedimentos de acompanhamento e avaliação atendem a 

concepção de curso prescrita no PPC. 

 

Gráfico 33 – Políticas institucionais de ensino, extensão e pesquisa constantes no 
PDI, implantação no âmbito do curso – docente presencial 
 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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Sobre a afirmação na questão 23, referente aos aspectos das políticas 

institucionais de ensino, pesquisa e extensão, dos professores do ensino 

presencial 86% concordam. 

 

Gráfico 34 – Políticas institucionais de ensino, extensão e pesquisa constantes no 
PDI, implantação no âmbito do curso – tutores EaD 

 
 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
 

O mesmo aspecto à luz da opinião dos professores e tutores dos cursos 

EaD mostram que 84,7% dos respondentes concordam. 

 

Gráfico 35 – Implementação dos objetivos do curso constantes no PCC, 

considerando o perfil profissional do egresso, a estrutura curricular, entre outros 

seguimentos – docente presencial 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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Levando em consideração o PPC do curso, a afirmativa assim sobre os 

objetivos do curso e a perspectiva do perfil profissional, dos professores do ensino 

presencial, 92,9% afirmam concordar. 

 

Gráfico 36 – Implementação dos objetivos do curso constantes no PCC, 
considerando o perfil profissional do egresso, a estrutura curricular, entre outros 
seguimentos – tutores EaD 
 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 
Para os professores e tutores EaD, sobre o mesmo aspecto, 86,1% 

concorda que tal perfil está previsto no PPC do curso, enquanto que 11,1% não 
sabe responder. 

 

Gráfico 37 – Perfil do egresso que consta no PCC – docente presencial 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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Sobre o que afirma a sentença do Gráfico 37, se o perfil profissional dos 

egressos expressa as competências a serem desenvolvidas e articula com as 

necessidades locais, dos professores do ensino presencial que responderam o 

questionário, 88,1% concordam com a alínea, enquanto 8,9% não souberam 

responder. 

 

Gráfico 38 – Perfil do egresso que consta no PCC – tutores EaD 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

Quanto aos professores e tutores dos cursos EaD (Gráfico 38), sobre o 

mesmo item, 80,8% concordam. Já 14,4% não sabem responder. 

 

Gráfico 39 – Implementação da estrutura curricular que consta no PCC – docente 
presencial 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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No gráfico 39, pediu-se que se analisasse a seguinte afirmação: se a 

estrutura curricular implementada considera a flexibilidade, a interdisciplinaridade, 

a acessibilidade metodológica, a compatibilidade da carga horária total, evidencia 

a articulação da teoria com a prática, a oferta da disciplina de Libras e 

mecanismos de familiarização com  a modalidade a distância, explicita claramente 

a articulação entre os componentes curriculares no percurso de formação e 

apresenta elementos comprovadamente inovadores. Dos professores do ensino 

presencial, 82,6% concordam, enquanto 10,6% não souberam responder. 

 

Gráfico 40 – Implementação da estrutura curricular que consta no PCC – tutores 

EaD 

 

 

 Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

Na perspectiva dos professores e tutores dos cursos EaD (Gráfico 40), 79,7% 

concordam com o referido na questão, enquanto 12,5% não souberam responder. 
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Gráfico 41 – Atendimento da metodologia constante no PCC – docente presencial  

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

Nesta questão, a discussão é sobre a metodologia constante no PPC, 

atendendo ao que prescreve as DCN do curso, se ela atende ao desenvolvimento 

de conteúdos, estratégias de aprendizagem, contínuo acompanhamento das 

atividades, à acessibilidade metodológica e à autonomia do estudante, sendo 

claramente inovadora e usando de recurso que proporcionam aprendizagens 

diferenciadas dentro da área. Dos professores do ensino presencial, 89% 

concordam com o que se afirma. 

 

Gráfico 42 – Atendimento da metodologia constante no PCC – tutores EaD 

 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 



 

59 
 

Para os professores e tutores dos cursos EaD (Gráfico 42), 85,1% 

concordam que a metodologia usada atende aos objetivos da disciplina. 

 

Gráfico 43 – Apoio ao estudo e ações de acolhimento – docente presencial 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

O apoio ao estudante é imprescindível independente do contexto, mas 

especialmente na pandemia, deve refletir ações de acolhimento e permanência, 

acessibilidade metodológica e instrumental, monitoria, nivelamento, intermediação 

e acompanhamento de estágios não obrigatórios renumerados, apoio 

psicopedagógico, participação em centros acadêmicos ou intercâmbios nacionais 

e internacionais e promove ações comprovadamente exitosas ou inovadoras. Dos 

professores do ensino presencial, 84,3% concordam (Gráfico 43), enquanto 8,1% 

não souberam responder. 

 

Gráfico 44 – Apoio ao estudo e ações de acolhimento – tutores EaD 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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Já para os tutores, 82,7% também concordam (gráfico 44), enquanto 8,7% 

não soube responder. 

 

Gráfico 45 – Gestão do curso e autoavaliação institucional – docente presencial 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

No gráfico 46, avalia-se a gestão do curso, tendo como parâmetro a 

autoavaliação institucional e o resultado das avaliações externas utilizados para 

melhoramento do curso em seu planejamento. Dos professores do ensino 

presencial, 89% concordam. 

 

Gráfico 46 – Gestão do curso e autoavaliação institucional – tutores EaD    

 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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Para os professores e tutores dos cursos EaD (Gráfico 46), 89,4% 

concordam que a gestão do curso é realizada levando em consideração os 

indicadores da autoavaliação institucional e das avaliações externas. 

 

Gráfico 47 – Conhecimento, habilidades e atitudes do corpo docente – docente 
presencial 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

No gráfico 47, pergunta-se se os conhecimentos, habilidades e atitudes do 

corpo docente são adequados para a realização de suas atividades, se suas 

ações estão alinhadas ao PPC, às demandas comunicacionais e às tecnologias 

adotadas no curso e se há apoio institucional para adoção de práticas criativas e 

inovadoras para a permanência e êxito dos estudantes. Sobre tal questão, os 

professores do ensino presencial, 89,3% concordam. 

 
Gráfico 48 – Conhecimento, habilidades e atitudes do corpo docente – tutores EaD 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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Para os professores e tutores da EaD (Gráfico 48), sobre o mesmo item, 

90,9% concordam. 

Gráfico 49 – Integração dos convênios e ações com a rede pública – docente 

presencial  

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

No gráfico 49, dirigido às licenciaturas, pergunta se os convênios e ações 

promovem integração com a rede pública de ensino e permitem o 

desenvolvimento, a testagem, a execução e avaliação das estratégias didático-

pedagógicas, sendo as experiências documentadas, abrangentes e consolidadas, 

com resultados relevantes para os estudantes e para as escolas da educação 

básica, havendo ações comprovadamente exitosas e inovadoras. Dos professores 

do ensino presencial, 74,4% concordam, mas 21,6% acreditam que não se aplica 

e 13,1% não souberam responder. 
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Gráfico 50 – Integração dos convênios e ações com a rede pública – tutores EaD 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

Para os tutores ao avaliarem o mesmo item (Gráfico 50), 70,2 concordam, 

enquanto para 12,5% isto não se aplica e 14,4% não sabe responder. 

 

Gráfico 51 – Articulações/conformidade das atividades práticas – docente 

presencial 

 

 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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Ainda voltado para as licenciaturas, o gráfico 51 avalia se as atividades 

práticas de ensino estão em conformidade com as DCN da Educação Básica, da 

Formação de professores e da área de conhecimento da licenciatura, em 

articulação com o PPC e se relacionam a teoria e prática de forma reflexiva. Dos 

professores do ensino presencial, 66,1% concordam, enquanto 10,6% não sabem 

responder e 21,6% afirma que não se aplica. 

Gráfico 52 - Articulações/conformidade das atividades práticas – tutores EaD 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

Para os professores e tutores dos cursos EaD (Gráfico 52), 86,6% 

concordam que as atividades de práticas estão em conformidade com as 

diretrizes de cada curso. 

 
Gráfico 53 – Participação do Diretor do curso nas atividades acadêmicas – 
docentes presencial 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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Sobre a afirmação de que o diretor de curso participou das atividades 

acadêmicas e divulgou informações relativas ao desenvolvimento do curso e 

promoveu atividades e/ou eventos de apoio para a melhoria do ensino, dos 

professores do ensino presencial (Gráfico 53), 93,2% concordam. 

 

Gráfico 54 – Participação do Diretor do curso nas atividades acadêmicas – tutores 

EaD 

 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

 

Para os tutores e professores dos cursos EaD (Gráfico 54), 78,4 

concordam, enquanto 13,5% não soube responder. 

 Quando questionados se o Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

acompanha, consolida e atualiza o PCC, verificando o impacto na avaliação da 

aprendizagem considerando as DCN (Gráfico 55), 79.6% concordam, enquanto 

13,1% não sabem responder. 
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Gráfico 55 – Acompanhamento, consolidação e atualização do NDE junto ao PCC – 
docentes presencial  

  

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

Ou seja, a maioria concorda com o afirmado. 

 

Gráfico 56 – Acompanhamento, consolidação e atualização do NDE junto ao PCC – 

tutores EaD 

 

 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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Na mesma direção, 43,3% dos tutores (gráfico 56) concordaram enquanto 

36,1% não sabe responder. 

 Sobre a atuação do diretor de curso, se atende à demanda em relação aos 

proferes e estudantes, tutores e colegiado pautada em plano de ação (gráfico 57), 

os dados referentes aos professores do ensino presencial aparecem abaixo.  

 

Gráfico 57 - Atuação do diretor de curso quanto a atendimento das demandas em 
relação aos proferes e estudantes, tutores e colegiado pautada em plano de ação – 
docentes presencial 
 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

 

Dos professores respondentes, 94,1% concordam que a atuação do diretor 

atende às demandas em relação aos professores e estudantes, tutores e 

colegiados pautado em plano de ação, o que sugere que esse documento existe 

ou que há outros instrumentos que orientem a ação do diretor. 
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Gráfico 58 - Atuação do diretor de curso quanto a atendimento das demandas em 
relação aos proferes e estudantes, tutores e colegiado pautada em plano de ação – 
tutores EaD  
 

 
Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
  

Na perspectiva dos professores e tutores dos cursos EaD, (Gráfico 58) 

81,7% concordam sobre a premissa da atuação do diretor, mas 12% não 

souberam responder. 

 Quando questionado se o/a diretor/a do Curso administra a potencialidade 

do corpo docente, favorecendo a integração e melhoria do processo ensino e 

aprendizagem, segue os dados obtidos com os professores do ensino presencial 

e EaD (Gráficos 59 e 60). 

 

Gráfico 59 – Atuação da direção do curso quanto à administração, a potencializada 
do corpo docente favorecendo a integração e melhoria do processo ensino e 
aprendizagem – docente presencial 
 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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Dos professores do ensino presencial, 94,1% afirmaram concordar com a 

afirmativa. É fato que o papel da Direção de curso é significativo no 

acompanhamento do desenvolvimento das atividades acadêmicas pela instituição 

de ensino e essa parceria frente ao trabalho docente só vai fortalecer a qualidade 

no processo de construção do conhecimento. 

 

Gráfico 60 – Atuação da direção do Curso quanto a administração, a potencializada 

do corpo docente favorecendo a integração e melhoria do processo ensino e 

aprendizagem – tutores EaD 

 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

 

Enquanto para os professores e tutores dos cursos EaD (Gráfico 60), 

78,9% concordam, enquanto 14,9% não souberam responder. 

 Os gráficos 61 e 62 apresentam os resultados referentes a atuação do 

colegiado em reuniões periódicas, bem como destaca se as decisões tomadas 

nas reuniões são acompanhadas e executadas com ajustes das práticas da 

gestão. 
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Gráfico 61 - Atuação do colegiado em reuniões periódicas – docente presencial  

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

Em conformidade com os resultados 89,3% dos professores concordam. 

Ou seja, todos concordam que de fato as reuniões acontecem periodicamente, 

cujas decisões são registradas, o que de fato é necessário para andamento dos 

processos do curso. 

 Quanto às salas de aula/ambiente virtual, se possuem condições 

adequadas, seguem os dados (Gráficos 62 e 63) na perspectiva dos sujeitos 

respondentes. 

 

Gráfico 62 – Condições/estrutura das salas de aula/ambiente virtual de 
aprendizagem – docente presencial  
 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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Dos professores do ensino presencial, 92,4% concordam que as salas de 

aula/ ambiente virtual ocorrem em ambiente de aprendizagem com condições 

adequadas. 

 

Gráfico 63 – Condições/estrutura das salas de aula/ambiente virtual de 
aprendizagem – tutores EaD 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 
Já 92,3% dos professores e tutores dos cursos EaD afirmaram que 

concordam com o atual ambiente de aprendizagem, com o afirmado na questão. 

 No item que avalia se o horário de funcionamento da secretaria/assistência 

atendeu às necessidades do curso, seguem os dados (Gráfico 64 e 65) na 

apreciação dos sujeitos respondentes:  

 

Gráfico 64 - Satisfação quanto às informações prestadas pela 
Secretaria/Assistência do Curso – docente presencial 
 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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Para os professores do ensino presencial, 91,1% concordam que o horário 

atende às necessidades do curso.  Considerando o período remoto, tal aprovação 

mostra que a secretaria esteve disponível para atender os professores. 

 

Gráfico 65 - Satisfação quanto às informações prestadas pela 
Secretaria/Assistência do Curso – tutores EaD 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

Para os tutores dos cursos EaD, os resultados vão na mesma direção, com 

86,9% concordando e somente 10,1% não souberam responder. 

 Quando questionados nos Gráficos 66 e 67 se o acervo (livros, periódicos, 

revistas, videoteca e outros) atende às necessidades de consulta e pesquisa, 

seguem os resultados.  

 

Gráfico 66 – Atendimento das necessidades quanto ao acervo (livros, periódicos, 
revistas, videoteca e outros) – docente presencial   
 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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Destaca-se que para 73,7% dos professores do ensino presencial (Gráfico 

66), concordam que o acervo supre as necessidades do curso.  

 

Gráfico 67 – Atendimento das necessidades quanto ao acervo (livros, periódicos, 

revistas, videoteca e outros) – tutores EaD 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

Para os professores e tutores dos cursos EaD (Gráfico 67), 80,4% concordam, 

enquanto que 9,1 não souberam responder sobre a condição do acervo.  

 

3.6 Maior percentual com questões NSA e NSR - professores e tutores 

 

Nos gráficos 68 e 69, destacam-se a percepção dos sujeitos sobre se a 

integração do curso com o sistema de saúde local e regional está formalizada por 

meio de convênio, conforme as DCN e/ou o PP, viabiliza a formação do estudante 

em serviço e permite sua inserção em equipes multidisciplinares e 

multiprofissionais, considerando diferentes cenários do Sistema, com nível de 

complexidade crescente.  
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Gráfico 68 – Integração do curso com o sistema de saúde local e regional (SUS) – 
formalização por meio de convênio, conforme as DCN e/ou o PPC – docente 
presencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

Dos professores do ensino presencial (Gráfico 68), 39% afirmam que isto 

não se aplica seguidos de 25,8% que não souberam responder. Apenas 17,8 

concordam com a afirmação na questão. 

 

Gráfico 69 – Integração do curso com o sistema de saúde local e regional (SUS) – 
formalização por meio de convênio, conforme as DCN e/ou o PPC – tutores EaD 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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Para os tutores dos cursos EaD (Gráfico 69), 29,3% também consideram 

que tal não se aplica, mas 39,5% concordam. Já 26% não souberam responder. 

 O Gráfico 70 sobre se o Colegiado do Curso se reúne periodicamente e as 

decisões são registradas, encaminhadas, acompanhadas e executadas com 

ajustes das práticas de gestão. Seguem os dados para os sujeitos da EaD que 

participaram deste ciclo de avaliação dos cursos de graduação. 

 
Gráfico 70 – Reuniões do colegiado e registro das decisões, acompanhamento e 
execução com ajustes das práticas da gestão – Tutores EaD 
 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

Recorda-se que o colegiado 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 dados mostram 

que 38,5% dos professores não souberam responder acerca do Colegiado dos 

Cursos, enquanto 51,9% concordam.  

 

3.7 Questões discursivas: potencialidades e fragilidades – docente 

presencial e tutores Ead 

 

 A seguir são apresentados os resultados com base nas questões 

discursivas (Gráficos 71 e 72), destacando as potencialidades e fragilidades dos 

professores e tutores, bem como recortes dos principais depoimentos 

apresentados ao longo da pesquisa. 
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Gráfico 71 - Potencialidades – docente presencial 

 
Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

O gráfico 71 mostra que a ênfase acerca das potencialidades destacadas 

pelos professores do ensino presencial está nas ferramentas tecnológicas, 

SIGUEMA, Teams (85 professores), seguido de aprendizagem (47). Entre as 

demais opções com maior densidade de respostas (na casa das duas dezenas), 

os professores falam sobre ensino, flexibilidade de horários de economia de 

tempo, dinamismo/ facilidade, e metodologia/ metodologias ativas como suas 

potencialidades, o que diz muito sobre seu perfil, especialmente no período 

avaliado – o pandêmico. 

 

Gráfico 72 - Potencialidades – tutores EaD 

 
Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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Entre os resultados obtidos com a participação dos professores e tutores 

dos cursos EaD (Gráfico 72), destacam-se que 56 tutores deram ênfase a 

flexibilidade quanto ao horário/tempo/lugar/local, o que faz sentido, haja visto a 

modalidade com a qual trabalham. Também 29 tutores também destacam as 

ferramentas tecnológicas/ TICs/AVA/ Teams e 26 não responderam. Outros 

destacam a facilidade, a relação ensino-aprendizagem e o acesso às 

potencialidades, de acordo com a sua perspectiva. Abaixo, seguem outros trechos 

dos depoimentos relativos às potencialidades. 
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Em relação à fragilidade do momento, processo e cenário na perspectiva 

dos participantes deste processo avaliativo, apresentam-se os Gráficos 73 e 74. 

 

 Gráfico 73 - Fragilidades – docente presencial 

 
Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

Dos professores do ensino presencial (Gráfico 73), 145 professores citaram 

a queda de Internet/conexão/rede como a principal fragilidade vivida nesse 

período, mas 40 professores destacam também a 

motivação/interesse/participação/interação dos estudantes, assim como 35 citam 

também a falta de equipamento dos estudantes como um grande problema. 
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Gráfico 74 - Fragilidades – tutores EaD 

 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

Quanto aos professores e tutores dos cursos a distância (Gráfico 74), 94 

tutores apontaram a queda de Internet/conexão como principal fragilidade. Os 

demais apontaram, tal como os professores do ensino presencial, outras 

fragilidades: a desmotivação/ desinteresse, atividades e falta de dispositivos. 26 

tutores não responderam. 

São apresentados a seguir alguns dos principais depoimentos dos 

participantes da avaliação. 
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3.8 Questões no conceito: discordo, discordo parcial e discordo totalmente 

– Discente Presencial e Discente EaD 

 

Os Gráficos 75 e 76 apresentam dados em relação à satisfação com a 

escolha do curso. 
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Gráfico 75 – Satisfação com o curso que escolheu – discente presencial  

 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

Destaca-se que 90,8% dos estudantes do ensino presencial apresentaram 

satisfação. Ou seja, os resultados demonstram que a maioria dos respondentes 

está satisfeita com o curso escolhido. 

 

Gráfico 76 – Satisfação com o curso que escolheu – discente EaD 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

Já 84,1% dos estudantes EaD (Gráfico 76) apresentaram satisfação. Em 

geral, a maioria dos respondentes está satisfeita com o curso escolhido, tal como 

os estudantes do ensino presencial. 
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São apresentados nos gráficos 77 e 78 os resultados em relação à 

proposição de medidas para melhoria das condições de ensino-aprendizagem 

pela Coordenação/Direção do Curso. 

 

Gráfico 77 – Proposição de medidas de medidas pela Coordenação/Direção do 
curso visando à melhoria das condições de ensino/aprendizagem – discente 
presencial 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

E conforme constatado, os dados prestados pelos agentes envolvidos na 

pesquisa, para os estudantes do ensino presencial (Gráfico 77), 57,9% 

concordam que a Direção do curso propôs medidas visando a melhoria das 

condições de ensino, enquanto 11,4% discordam parcialmente do afirmado. 

 

Gráfico 78 – Proposição de medidas de medidas pela Coordenação/Direção do 
curso visando a melhoria das condições de ensino/aprendizagem – discente EaD 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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Quanto a disponibilidade da Coordenação do curso para a melhoria das 

condições de ensino e aprendizagem, 84,9% concordam com tais esforços na 

modalidade EaD (Gráfico 78). 

 

Gráfico 79 – Disponibilidade da Coordenação/Direção do curso para orientação 
acadêmica dos estudantes – discente presencial 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

Também se perguntou sobre a disponibilidade da direção de curso para 

orientação acadêmica dos estudantes (Gráfico 79), e os estudantes do ensino 

presencial 72,9% concordam, mas 10,9% discordam parcialmente. 

 

Gráfico 80 – Disponibilidade da Coordenação/Direção do curso para 

orientação acadêmica dos estudantes – discente EaD 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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 Já para os estudantes da EaD (Gráfico 80), da mesma forma avaliam 

positivamente quando 86,4% concordam. 

Quando questionados se a instituição dispôs de funcionários em quantitativo 

suficiente para apoio administrativo e acadêmico, as respostas geraram os dados 

abaixo (Gráfiocs 81 e 82). 

 

Gráfico 81 - Disponibilidade de funcionários em quantitativo suficiente para apoio 
administrativo e acadêmico – discente presencial 
 

 
Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 
Dos estudantes do ensino presencial (Gráfico 81), 53,8% concordam, mas 

15,7% não souberam responder e 9,6% discordam parcialmente sobre a 

afirmativa quantidade suficiente de funcionários para apoio administrativo e 

acadêmico. 

 

Gráfico 82 - Disponibilidade de funcionários em quantitativo suficiente para 
apoio administrativo e acadêmico – discente EaD 
 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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Já em relação aos estudantes EaD (Gráfico 82), 70,1% concordam sobre 

tal quantidade de funcionários para as tarefas acadêmicas e administrativas, mas 

12,1% não souberam responder sobre o assunto. 

Ao serem questionados se o curso disponibilizou monitores ou tutores para 

auxiliar os estudantes, as respostas geraram os dados abaixo (Gráficos 83 e 84). 

 

Gráfico 83 – Disponibilidade de monitores ou tutores pelo curso para auxiliar os 
estudantes – discente presencial 
 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

Os estudantes do ensino presencial (gráfico 83) em parte avaliam 

concordando, quando 38,7 concorda, enquanto 9,5 não soube responder. Em 

discordância, 41,7% discordam. 

Gráfico 84 – Disponibilidade de monitores ou tutores pelo curso para auxiliar os 

estudantes – discente EaD 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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 Já os estudantes da EaD (Gráfico 84) responderam em concordância, 

quando 91,4% concorda, o que faz sentido, pois é um elemento essencial para 

funcionamento desta modalidade e o tutor é um agente com quem estes 

estudantes interagem diariamente. 

Os gráficos 85 e 86 apresentam os resultados referentes às contribuições 

das disciplinas cursadas para formação integral do estudante como cidadão 

profissional. 

 

Gráfico 85 - Contribuições das disciplinas cursadas para formação integral 
do estudante como cidadão profissional – discente presencial 
 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

Em conformidade com os resultados, os estudantes do ensino presencial 

(Gráfico 85) avaliam em concordância: 87,2% concordaram que as disciplinas 

contribuem para sua formação integral. 
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Gráfico 86 - Contribuições das disciplinas cursadas para formação integral do 
estudante como cidadão profissional – discente EaD 

 

 

  

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

 Os estudantes da EaD (Gráfico 86), na mesma direção que os estudantes 

do ensino presencial também concordam com a afirmação da questão, quando 

85,7% concordam. Tal percepção leva a crer que os estudantes avaliam bem seu 

curso, considerando tal contribuição. 

Sobre as experiências de aprendizagem inovadoras ofertadas pelo curso, 

seguem os dados nos Gráficos 87 e 88. 

 

Gráfico 87 –  Experiências de aprendizagem inovadoras ofertadas pelo 
curso – discente presencial 
 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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Mais um aspecto cuja maioria concorda, onde 79,9% dos estudantes do 

ensino presencial concordam (Gráfico 87). 

 

Gráfico 88 – Experiências de aprendizagem inovadoras ofertadas pelo curso 
– discente EaD  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

 Já em relação aos estudantes EaD (Gráfico 88), 92,5% dos estudantes 

responderam que concordam que o curso propiciou experiências de 

aprendizagem inovadoras. Como os dados positivos, mais uma vez o dado 

mostra a satisfação dos respondentes com o curso. 

Quanto à contribuição do curso para consciência ética para o exercício 

profissional, veja os dados nos Gráficos 89 e 90: 
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Gráfico 89 – Contribuição do curso para consciência ética para o exercício 
profissional – discente presencial 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

É importante destacar que 90,8% dos estudantes do ensino presencial 

(Gráfico 89) concordam sobre a contribuição ética do curso para o exercício 

profissional. 

 

Gráfico 90 – Contribuição do curso para consciência ética para o exercício 

profissional – discente EaD 

 
 
Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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 Da mesma forma que os estudantes do ensino presencial, os estudantes 

da EaD (Gráfico 90) avaliam em concordância o item sobre sua formação, quando 

97,6% concordam com o que se afirma na questão. 

Em relação à oportunidade de aprender a trabalhar em equipe, seguem os 

dados nos Gráficos 91 e 92. 

 

Gráfico 91 – Oportunidade de aprender a trabalhar em equipe – discente presencial  

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

Sobre a questão de aprender no curso a trabalhar em equipe, 89,4% dos 

estudantes do ensino presencial concordam (Gráfico 91). 

Gráfico 92 – Oportunidade de aprender a trabalhar em equipe – discente EaD 

 

 Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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 Da mesma forma, os estudantes da EaD (Gráfico 92), avaliam também o 

mesmo item em concordância, com 93,9% concordam. 

 

Gráfico 93 – Aumento de capacidade de reflexão e argumentação 

possibilitada pelo curso –discente presencial  

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

Diante do Gráfico 93, 63,5% dos estudantes do ensino presencial 

concordam que o curso possibilitou aumentar a capacidade de reflexão e 

argumentação. 

 

Gráfico 94 – Aumento de capacidade de reflexão e argumentação 
possibilitada pelo curso –discente EaD 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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Quando questionado se o curso promoveu a capacidade de pensar 

criticamente, analisar e refletir sobre soluções para problemas da sociedade, 

97,4% dos estudantes do ensino a distância concordam (Gráfico 94). 

 

Gráfico 95 – Promoção pelo curso referente à capacidade de pensar criticamente, 
analisar e refletir sobre soluções para problemas da sociedade – discente 
presencial  

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

Da mesma forma, os estudantes do ensino presencial concordam que o 

curso promoveu o desenvolvimento de sua capacidade de pensar criticamente, 

analisar e refletir sobre soluções para problemas da sociedade. 

 

Gráfico 96 – Promoção pelo curso referente à capacidade de pensar criticamente, 
analisar e refletir sobre soluções para problemas da sociedade – discente EaD 
 

 
Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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Para os estudantes da EaD (Gráfico 96), também há concordância 

expressa pelos 97% que concordam sobre o fato de o curso proporcionar o 

pensar crítico ao pensar problemas da sociedade. 

Outro questionamento importante investiga se o curso contribuiu para 

capacidade de comunicação formal, oral e escrita, conforme dados dos Gráficos 

97 e 98: 

Gráfico 97 – Contribuição do curso para capacidade de comunicação formal, 
oral e escrita – discente presencial 
 

 
 Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

Em conformidade com os resultados referentes às respostas dos 

estudantes presenciais (Gráfico 97), 88,7% afirmaram concordar que o curso 

promova tal habilidade, ou seja, esse percentual avalia positivamente o curso. 

Gráfico 98 – Contribuição do curso para capacidade de comunicação formal, 
oral e escrita – discente EaD 

                                                                                               

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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Em relação ao percentual de respostas dos estudantes EaD (Gráfico 98), 

97% responderam que concordam que o curso promova habilidades de 

comunicação oral e escrita, o que é muito positivo.  

Quando questionados se o curso contribuiu para o desenvolvimento da sua 

capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente, os dados das respostas 

obtidas seguem abaixo:  

Gráfico 99 – Contribuição do curso para o desenvolvimento da sua capacidade de 
aprender e atualizar-se permanentemente – Discente presencial  

 
Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

Sendo assim, 89% dos estudantes do ensino presencial (Gráfico 99) 

afirmaram que concordam que o curso contribui para o desenvolvimento da sua 

capacidade de aprender e atualizar permanentemente, ou seja, para a maioria, o 

curso contribui para tal habilidade. 

Gráfico 100 – Contribuição do curso para o desenvolvimento da sua capacidade de 
aprender e atualizar-se permanentemente – discente EaD 
 

 
Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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  Os estudantes da EaD, da mesma forma, também avaliam positivamente 

este aspecto demonstrando concordância, quando 97,5% concordam com o 

esforço do curso em desenvolver nos estudantes a habilidade para aprender. 

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 101 e 102 são apresentados os percentuais de satisfação de 

estudantes presencial e estudantes EaD sobre tal temática. 

 

Gráfico 101 – Oportunidades ofertadas pelo curso para os estudantes 
participarem de programas, projetos ou atividades de extensão universitária 
– Discente presencial  

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

Na perspectiva dos estudantes do presencial (Gráfico 101), 66,4% 

concordam que foram oferecidas oportunidades ao estudante de participarem de 

programas, projetos ou atividades de extensão universitária. Mas 8% dos 

estudantes discordam parcialmente e ainda 8,8% não souberam responder. 

Sabemos que há estudantes para os quais não chegam estas informações ou 

eles não sabem onde acessar, daí desconhecerem que existam políticas 

institucionais que apoiam o ensino, a pesquisa e a extensão. 
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Gráfico 102 – Oportunidades ofertadas pelo curso para os estudantes participarem 
de programas, projetos ou atividades de extensão universitária – discente EaD 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

  

No caso dos estudantes da EaD (Gráfico 102), da mesma forma, dividem-

se as opiniões, embora 59,6% concordam, representando mais da metade das 

opiniões sobre este item das políticas institucionais. Os demais estudantes 

demonstram discordância (29,2% discordam) sobre o ponto, e ainda 10,1% não 

sabem responder.  

Os gráficos 103 e 104 questionam sobre oportunidades referentes à oferta 

de intercâmbio e/ou estágios no país. 

 
Gráfico 103 - Oportunidades referentes à oferta de intercâmbio e/ou estágios no 
país – discente presencial  

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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Conforme os resultados (Gráfico 103), 55,6% dos estudantes do ensino 

presencial discordaram e 21% não souberam responder. Ainda que sejam valores 

bem baixos, 17,2% concordam.  

Gráfico 104 - Oportunidades referentes à oferta de intercâmbio e/ou estágios 
no país – discente EaD 

  

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
 

Para os estudantes da EaD (Gráfico 104), suas reações são semelhantes, 

uma vez 61,3% discordam, 7,1% dizem que não se aplica e 18% não souberam 

responder. Os dados de ambos os públicos induzem que haja mais divulgação 

tanto da Superintendência de Internacionalização quanto da direção de curso 

junto a eles dos informes sobre os estágios e intercâmbios. 

 Sobre oportunidades para participação em projetos de iniciação científica e 

de atividades que estimularam a investigação acadêmica, seguem os dados 

obtidos e representados a seguir nos Gráficos 105 e 106: 
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Gráfico 105 - Oportunidades para participação em projetos de iniciação científica e 
de atividades que estimularam a investigação acadêmica – discente presencial 

 

 Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

 Dos estudantes do ensino presencial (Gráfico 105), 57% afirmaram 

concordar, chegando a mais da metade dos respondentes. Entretanto, 11,3% não 

conseguiram responder e os demais respondem afirmando sua discordância, com 

29,9% discordando parcialmente sobre a possibilidade de participarem em 

atividades da Iniciação Científica ou mesmo de outras que estimulem atividades 

acadêmicas. 

 

Gráfico 106 – Oportunidades para participação em projetos de iniciação científica e 
de atividades que estimularam a investigação acadêmica – discente EaD 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2               
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 Quanto aos estudantes da EaD (Gráfico 106), 41% dos estudantes 

concordam que há as iniciativas para estímulo da participação da IC para esta 

modalidade. Entretanto, 13,2% não souberam responder, 37,3% discordam. 

Outro questionamento proposto foi se o curso ofereceu condições para 

participação em eventos internos e/ou externos à instituição (Gráficos 107 e 108). 

Gráfico 107 – Condições ofertadas pelo curso para participação em eventos 
internos e/ou externos à instituição – discente presencial 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

Dos estudantes do ensino presencial (Gráfico 107), conforme resultados, 

49,9% dos concordam que há tal estímulo, mas 8,5% não souberam responder. 

Os demais discordam (31%) discordam.  É preciso haver mais apoio e divulgação 

quando esse apoio ocorrer. 

Gráfico 108 – Condições ofertadas pelo curso para participação em eventos 
internos e/ou externos à instituição – discente EaD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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Para os estudantes dos cursos EaD (Gráfico 108), também há um grande 

número de pessoas que concordam que tal apoio ocorre (com 50,4% somando-se 

os percentuais de quem concorda e concorda parcialmente com a afirmativa), já 

23,8% dos estudantes discordam e 8,5% não souberam responder.  

Os gráficos 109 e 110 apresentam os resultados sobre oportunidades 

oferecidas para superação das dificuldades relacionadas ao processo de 

formação. 

Gráfico 109 - Oportunidades oferecidas para superação das dificuldades 
relacionadas ao processo de formação – Discente presencial  

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

Um dado positivo é que quase a metade dos respondentes do ensino 

presencial (47,9%) concorda que o apoio ocorreu para superarem dificuldades no 

processo de formação, mas 9,9% não souberam responder. Divergindo do fato, 

24,6% discordam de terem sido dadas tais oportunidades (Gráfico 109). 

Gráfico 110 - Oportunidades oferecidas para superação das dificuldades 
relacionadas ao processo de formação – discente EaD 
 

 
Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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 Já entre os estudantes da EaD (Gráfico 110), o quantitativo de 

concordância foi maior com 56,7% dos respondentes, enquanto 8% não 

souberam responder.  

Quando questionados se o curso favoreceu a articulação do conhecimento 

teórico com atividade prática 30,4% dos estudantes presenciais e 41,4% dos 

estudantes EAD afirmaram que concordam (Gráfico 110). 

Gráfico 111 – Favorecimento do curso quanto à articulação do 
conhecimento teórico com atividade prática – discente presencial  
 

 
Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

A maioria dos estudantes (53,8%) do ensino presencial concorda que o 

curso favoreceu a articulação do conhecimento teórico com as atividades práticas, 

o que é possível perceber com o desenho curricular do curso. Já cerca de 32% 

dos estudantes discordam que o curso promova tal articulação. 

Gráfico 112 – Favorecimento do curso quanto a articulação do 
conhecimento teórico com atividade prática – discente EaD 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 



 

102 
 

 Da mesma forma, os estudantes da EaD concordam que o curso promoveu 

tal articulação com 78,8% de concordância. 

Sobre as atividades acadêmicas desenvolvidas dentro e fora da sala de 

aula e as possibilidades de reflexão, convivência e respeito à diversidade. 

Seguem os dados obtidos nos Gráficos 113 e 114. 

 

Gráfico 113 - Atividades acadêmicas desenvolvidas dentro e fora da sala de aula e 
as possibilidades de reflexão, convivência e respeito à diversidade – discente 
presencial  

 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

Claramente conforme os dados expostos no gráfico observa-se que a 

maioria dos estudantes do ensino presencial (80,3%) concorda que as atividades 

acadêmicas promovem tais habilidades relacionais de convivência (Gráfico 113). 
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Gráfico 114 - Atividades acadêmicas desenvolvidas dentro e fora da sala de aula e 

as possibilidades de reflexão, convivência e respeito à diversidade – discente EaD 

 Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

Em relação à promoção de atividades culturais, de lazer e de interação 

social ofertada pela instituição, seguem resultados nos Gráficos 115 e 116.  

 

Gráfico 115 – Promoção de atividades culturais, de lazer e de interação social 
ofertada pela instituição – discente EaD 

 

 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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O gráfico 115 nos dá a ideia de que 43% concordam que a instituição 

promove atividades de cultura, de lazer e interação social, enquanto 8,3% não 

souberam responder e 38% discordam que haja tal promoção. 

Quanto às referências disponíveis na biblioteca, seguem dados 

representados a seguir nos Gráficos 116 e 117. 

 Gráfico 116 – Referências disponíveis na biblioteca – discente presencial  

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

Quase a metade dos estudantes do ensino presencial (47,4%) acredita que 

a biblioteca dispõe das referências que os estudantes necessitam, enquanto, 

14,9% não souberam responder e 30,5% discordam que haja o necessário 

(Gráfico 116). 

 

Gráfico 117 – Referências disponíveis na biblioteca – discente EaD 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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A metade dos estudantes EaD (52%) se pronuncia, concordando que a 

biblioteca dispões de referências que os estudantes necessitam, 12,1% não 

souberam responder, enquanto 27,2% discordam (Gráfico 117). 

Gráfico 118 – Disponibilidade de biblioteca virtual na instituição – discente 
presencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

Sobre a biblioteca virtual e disponibilidade de acervo (Gráfico 118), quase a 

metade (49,3%) dos estudantes do ensino presencial concorda que a instituição 

contou com biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras disponíveis em acervos 

virtuais, mas 18,6% não souberam responder. Somente 16,9% divergem do 

afirmado na questão. 

Gráfico 119 – Disponibilidade de biblioteca virtual na instituição – discente EaD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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 Para os estudantes da EaD (Gráfico 119), a margem de concordância é 

maior (57,8%) de que contaram com acesso a tal acervo. Somente 9,2 divergem e 

11,7% não souberam responder. 

Em relação aos questionamentos referentes ao plano de ensino 

apresentado professor se contribuiu para o desenvolvimento das atividades 

acadêmicas e para seus estudos, 84,3% dos estudantes do ensino presencial 

concordam, conforme se verifica no gráfico abaixo. 

 

Gráfico 120 – Contribuição do plano de ensino apresentado pelo professor 
para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e para seus estudos – 
discente presencial 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

Os estudantes do ensino presencial e os estudantes EaD concordam em 

muitos aspectos, divergindo o número de respondentes e, portanto, de 

proporcionalidade entre as respostas. Mas como se observa abaixo nos 

percentuais destacados, 84,4% também concorda que o plano de ensino 

apresentado pelo professor contribui para o desenvolvimento das atividades 

acadêmicas e para seus estudos. 
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Gráfico 121 – Contribuição do plano de ensino apresentado pelo professor para o 
desenvolvimento das atividades acadêmicas e para seus estudos – discente EaD 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

 Quanto aos objetivos da disciplina (Gráfico 122) se estavam compatíveis 

85,6% dos estudantes do ensino presencial concordam que os objetivos das 

disciplinas estavam compatíveis com os objetivos de formação do PPC e das 

DCN do curso, conforme se vê no gráfico abaixo. 

 

Gráfico 122 – Compatibilidade dos objetivos da disciplina – discente presencial 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

Da mesma forma, 94,5% dos estudantes EaD (Gráfico 122) afirmaram que 

concordam com o afirmado na questão, conforme vê-se no gráfico abaixo: 
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Gráfico 123 – Compatibilidade dos objetivos da disciplina – discente EaD 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

Outro quesito questionado (Gráfico 124) refere-se aos conteúdos 

abordados nesta disciplina e se estavam relacionados aos objetivos propostos, 

88,3% dos estudantes do ensino presencial concordam. Tal articulação é bem 

apreciada pelos estudantes. 

 
Gráfico 124 – Relação dos conteúdos abordados na disciplina com os objetivos 
propostos – discente presencial 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

Da mesma forma para os estudantes EaD 95,3% responderam que 

concordam com o afirmado na questão (Gráfico 125). 
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Gráfico 125 – Relação dos conteúdos abordados na disciplina com os objetivos 
propostos – discente EaD   

 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 Apresentam-se os resultados referentes aos Gráficos 126 e 127 que tratam 

dos conteúdos, questionando se foram atualizados e apresentaram caráter 

interdisciplinar. 

Gráfico 126 – Atualização dos conteúdos e apresentação em caráter interdisciplinar 
– discente presencial  

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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Conforme resultados no gráfico acima, 69,3% dos estudantes do ensino 

presencial responderam que concordam que os conteúdos foram atualizados e 

apresentam caráter disciplinar (Gráfico 126).  

Gráfico 127 – Atualização dos conteúdos e apresentação em caráter 

interdisciplinar – discente EaD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

Conforme resultados acima, 90,5% dos estudantes EaD (Gráfico 127) 

responderam que concordam com o afirmado na questão. 

Os gráficos 128 e 129 instigaram a pensar se a metodologia de ensino 

desafiou os estudantes a aprofundarem conhecimentos e desenvolverem 

competências reflexivas e críticas.  Seguem os dados referentes a cada público. 

Gráfico 128 – Metodologia de ensino e os desafios no aprofundamento de 
conhecimento e desenvolvimento de competências – discente presencial 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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No gráfico 128 se vê os resultados relativos aos estudantes do ensino 

presencial, onde 85,8% afirmaram que concordam que a metodologia de ensino 

usada nas disciplinas desafiou a aprofundar conhecimentos e desenvolver 

competências reflexivas e críticas, um dado muito positivo na apreciação destes 

estudantes. 

Gráfico 129 – Metodologia de ensino e os desafios no aprofundamento de 
conhecimento e desenvolvimento de competências – discente EaD 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 Da mesma forma, a maioria dos estudantes da EaD (94,9%) avalia 

positivamente o mesmo quesito (Gráfico 129). 

Quando questionados se tiveram acesso ao material didático em tempo 

hábil (Gráficos 130 e 131), o que é permitido via sistema oficial e por meio de 

outros tipos de envio, os estudantes de cada modalidade têm suas respostas 

apresentadas nos gráficos a seguir. 

Gráfico 130 - Acesso ao material didático em tempo hábil – discente 
presencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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Mais uma vez a maioria dos estudantes do ensino presencial (83,9%) 

afirmou concordar com o afirmado na questão, obtendo acesso prévio do material 

didático da disciplina, de forma a poder estudar os conteúdos ministrados (Gráfico 

130). 

Gráfico 131 - Acesso ao material didático em tempo hábil – discente EaD   

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

Como na EaD, os materiais ficam disponíveis no AVA Moodle desde o 

início da disciplina seria natural que os estudantes considerassem que concordam 

a pergunta/afirmativa. Ainda assim, a maioria (94,6%) dos estudantes concorda. 

Em relação aos recursos de ensino (Gráficos 132 e 133) pergunta se estes 

contribuíram para a compreensão do conteúdo. 

Gráfico 132 – Contribuição dos recursos de ensino para compreensão dos 
conteúdos – discente presencial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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A maioria dos estudantes (82,7%) do ensino presencial concorda que 

contribuiu para a compreensão (Gráfico 132). 

Gráfico 133 – Contribuição dos recursos de ensino para compreensão dos 
conteúdos – discente EaD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020 

Da mesma forma, a maioria dos estudantes da EaD (94,6%) concorda que 

os recursos utilizados nas disciplinas também contribuíram com a sua 

compreensão do conteúdo (Gráfico 133). 

Nos gráficos 134 e 135 foram questionados se as atividades foram 

suficientes para relacionar os conteúdos da disciplina com a prática, contribuindo 

para sua formação profissional. 

Gráfico 134 – Relação dos conteúdos da disciplina com a prática, contribuição para 
formação profissional – discente presencial 

 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 



 

114 
 

Conforme Gráfico 134, a maioria dos estudantes (74%) do ensino 

presencial concorda que as atividades foram suficientes, promovendo articulação 

entre teoria e prática, com apenas 9,8% de divergência da questão. 

Gráfico 135 – Relação dos conteúdos da disciplina com a prática, 

contribuição para formação profissional – discente EaD 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 Já a maioria dos estudantes EaD (90,8%) concorda com o afirmado na 

questão (Gráfico 135). 

Quando questionados se foram informados sobre o seu rendimento no 

processo avaliativo, os estudantes de ambos os públicos responderam, gerando 

os gráficos 136 e 137. 

Gráfico 136 – Informações pelo curso sobre o rendimento no processo avaliativo – 
discente presencial  
 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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A maioria dos estudantes do ensino presencial (65%) concorda que foram 

informados sobre o rendimento dentro do processo, com apenas 11,1% de 

divergência (Gráfico 136). 

Gráfico 137 – Informações pelo curso sobre o rendimento no processo avaliativo – 
discente presencial EaD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

Da mesma forma, a maioria dos estudantes da EaD (76,5%) informam que 

também foram informados do rendimento, com apenas 9,5 de divergência 

destacado no gráfico acima (Gráfico 137). 

Sobre as referências bibliográficas no plano de ensino se contribuíram para 

os estudos e aprendizagens, seguem os dados abaixo avaliados pelos estudantes 

de cada modalidade nos Gráficos 138 e 139.   

Gráfico 138 – Contribuição das referências bibliográficas no plano de 
ensino, estudos e aprendizagens – discente presencial 
 

 
Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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Conforme os dados acima, mais uma vez, a maioria dos estudantes 

(83,1%) do ensino presencial avalia positivamente este item  (Gráfico 138). 

Gráfico 139 – Contribuição das referências bibliográficas no plano de 
ensino, estudos e aprendizagens – discente EaD 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

Da mesma forma, a maioria (93%) os estudantes da EaD também avaliam 

positivamente o mesmo item (Gráfico 139). 

 Quando questionados sobre a pontualidade do professor, a maioria dos 

estudantes do ensino presencial (81,3%) respondeu que concorda que o 

professor foi assíduo e pontual às aulas no ambiente virtual (Gráfico 140). 

Gráfico 140 - Pontualidade e assiduidade do professor – discente presencial  

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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O mesmo se dá em relação aos professores e tutores dos cursos EaD 

(gráfico 141), que demonstram conforme gráfico abaixo concordância de 93,7% 

em relação à assiduidade do professor/tutor nas aulas/ambiente virtual. Como na 

UEMA há um sistema de acompanhamento pela secretaria do curso quanto à 

presença virtual do tutor, essas questões são mais fáceis de resolver e manter a 

qualidade. 

Gráfico 141 - Pontualidade e assiduidade do professor – discente presencial  

 
 Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
 

 Os gráficos 142 e 143 tratam da relação professor/estudante, questionando 

se ao longo da disciplina os estudantes foram estimulados a estudar e aprender. 

Os dados obtidos são representados a seguir.  

 

Gráfico 142 - Relação professor/estudante – discente presencial  

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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Conforme as respostas representadas no gráfico, a maioria dos estudantes 

do ensino presencial (78%) afirmou que concordam que as relações travadas 

permitiram estudar e aprender. Um dado pequeno (9,3%) refere-se aos 

estudantes que discordam parcialmente do citado na questão, resposta que leva a 

muitas reflexões sobre as relações travadas em sala de aulas e as repercussões 

na aprendizagem/motivação para aprender nos estudantes (Gráfico 142). 

 

Gráfico 143 - Relação professor/estudante – discente EaD 

 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

Com relação aos estudantes da EaD (Gráfico 143), apesar do número 

pequeno de respondentes, o número de respostas positivas (93,1%) referentes ao 

item avaliado é digno de se expressar. 

Sobre aceitação de questionamentos, críticas e opiniões por parte do 

professor (Gráficos 144 e 145), seguem as respostas dos estudantes de cada 

modalidade abaixo. 
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Gráfico 144 - Aceitação de questionamentos, críticas e opiniões por parte do 
professor – discente presencial  
 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

A maioria dos estudantes do ensino presencial (79,2%) respondeu 

concordar, embora 8,9% discordam parcialmente da sentença que a questão 

chama para análise. Os dados maiores mostram que tem se desenvolvido um 

ambiente saudável na sala de aula, de acolhimento de questionamentos, críticas 

e opiniões dos estudantes. Mas este é um elemento que ainda precisa ser 

trabalhado, considerando a avaliação dos demais estudantes (Gráfico 144). 

 

Gráfico 145 - Aceitação de questionamentos, críticas e opiniões por parte do 
professor – discente EaD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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Da mesma forma, os estudantes da EaD (93,4%) avaliam positivamente 

este item. Considerando ser o tutor quem mais interage com os estudantes, os 

dados aqui apresentados mostram o mesmo ambiente acolhedor quanto à 

participação interativa e crítica dos estudantes (Gráfico 145). 

Quanto à demonstração de domínio de conteúdo por parte do professor 

(gráficos 146 e 147), 90,9% dos estudantes presencial responderam concordar, 

dado muito positivo, considerando a importância de professores com domínio dos 

conteúdos abordados na disciplina. 

 

Gráfico 146 - Demonstração de domínio de conteúdo por parte do professor 

– discente presencial  

 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

Na EaD, o mesmo item também é bem avaliado pelos estudantes, 

considerando a concordância de 96,6% dos respondentes (Gráfico 147). 
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Gráfico 147 - Demonstração de domínio de conteúdo por parte do professor – 
discente EaD 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

 Sobre disponibilidade do professor em atender os estudantes fora do 

horário das aulas, 80,7% dos estudantes da EaD  (Gráfico 149) responderam 

concordar, o que é um dado importante, considerando a necessidade da 

importância de acompanhar/dar feedback com relação aos processos de ensino e 

aprendizagem remota, especialmente, sobre as dúvidas que se manifestam. 

 

Gráfico 148 - Disponibilidade do professor em atender os estudantes fora do 
horário das aulas – discente presencial  

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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Já os estudantes do ensino presencial, a maioria (80,7%) concorda que 

houve tal atendimento, embora 9,8% discordam parcialmente, dando indicador 

que nem todo professor se colocou à disposição para orientar que não no período 

de suas aulas (Gráfico 148). 

Gráfico 149 – Disponibilidade do professor em atender os estudantes fora do 
horário das aulas – discente EaD  

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

 Os gráficos 150 e 151 questionam se houve respeito e ética em 

relação às dificuldades e/ou limitações de aprendizagem. 

Gráfico 150 – Respeito e ética em relação às dificuldades e/ou limitações de 
aprendizagem – discente presencial  

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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Conforme resultados expressos no gráfico acima, 81,2% dos estudantes do 

ensino presencial responderam concordar, enquanto que 8% não concordam que 

houve respeito e ética em relação as suas dificuldades e/ou limitações da 

aprendizagem. 

Gráfico 151 - Respeito e ética em relação às dificuldades e/ou limitações de 
aprendizagem – discente EaD 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

Na mesma direção, a maioria dos estudantes EaD (93,7%) respondeu 

concordar (Gráfico 151). 

Em relação ao uso de linguagem clara e acessível em sala de aula/ 

ambiente virtual, abordou tal discussão, gerando os dados para os Gráficos 152 e 

153:  

Gráfico 152 - Uso de linguagem clara e acessível em sala de aula/ ambiente virtual – 
discente presencial 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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Sobre este aspecto da linguagem, 91% dos estudantes do ensino 

presencial (Gráfico 152) afirmaram concordar, que é um dado hiper positivo sob a 

perspectiva dos respondentes, uma vez que os professores conseguiram 

comunicar de forma clara, considerando os atuais canais de comunicação, 

usando linguagem que atinja os estudantes. 

 

Gráfico 153 - Uso de linguagem clara e acessível em sala de aula/ ambiente 

virtual – discente EaD 

 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

No caso referente a linguagem utilizada pelos professores/tutores dos 

cursos EaD (Gráfico 153), os estudantes desta modalidade avaliam também 

positivamente, considerando 96,5% de concordância sobre o anunciado. Este 

resultado, ainda que com baixa representação dos estudantes nesta avaliação, é 

extremamente positivo, considerando que a linguagem utilizada alcança o público. 

 
AVALIAÇÃO DO CURSO: Discente Presencial e Discente EaD 

 

Questões com maior percentual de resposta “NSR e NSA 

 

 O gráfico 154 abordou sobre o conhecimento das ações do colegiado e do 

NDE do curso. Os resultados seguem representados a seguir. 
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Gráfico 154 – Conhecimento das ações do colegiado e do NDE do curso – discente 
presencial  

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

Esta questão sobre as ações do Colegiado e NDE dividiu os estudantes do 

ensino presencial respondentes, uma vez que 29,6% não souberam responder. 

Tal dado evidencia a importância de a direção do curso apresentar como o curso 

é organizado, como suas atividades são pensadas, deliberadas, os membros de 

cada comissão. Dos respondentes, quase a metade (40,2%) afirma conhecer as 

ações, o que é muito positivo e mostra o trabalho tanto do curso quanto do 

representante estudantil no Colegiado em divulgar o resultado das reuniões junto 

aos estudantes. Entre as respostas ainda há os estudantes que discordam da 

questão, o que equivale a pensar que desconhecem as ações. 

 

Gráfico 155 – Conhecimento das ações do colegiado e do NDE do curso – discente 
EaD 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 



 

126 
 

Para os estudantes da EaD (Gráfico 155), da mesma forma que os 

estudantes do ensino presencial (Gráfico 154), um número significativo entre os 

respondentes reflete que não souberam responder (33,3%) e que 16,2% também 

discorda quanto a conhecer sobre as ações do NDE e Colegiado, enquanto 

38,3% concordam sobre conhecer. O dado evidencia a importância de dar mais 

visibilidade a estas ações.  

Ainda sobre colegiado, foram questionados se a instituição ofereceu 

oportunidades para estudantes atuarem em órgãos colegiados (Gráficos 156 e 

157). 

 
Gráfico 156 – Oportunidades ofertadas pela instituição para atuação 
discente no colegiado – discente presencial 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

Conforme resultados representados acima no gráfico, 23% dos estudantes 

do ensino presencial não souberam responder, o que está de acordo com os 

dados da questão anterior. Dos respondentes, 18,2% discordam sobre a 

oportunidade de atuarem como representantes no colegiado, mas quase a 

metade dos estudantes (43%) concorda que a oportunidade existe. O que 

também precisa ficar claro para os discentes, haja vista que os dados mostram 

seu desconhecimento sobre como se dá a participação discente no colegiado de 

curso. 
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Gráfico 157 – Oportunidades ofertadas pela instituição para atuação 
discente no colegiado – discente EaD 
 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

Sobre o mesmo aspecto, na perspectiva dos estudantes da EaD (Gráfico 

157), 36,6% discordam sobre a oportunidade de participarem no colegiado e 

19,4% não souberam responder, o que demonstra a importância de que cheguem 

a eles mais informações sobre tal participação, as vias, a representatividade. 

Entretanto, é positivo que 27,8% afirmem que há tal oportunidade. 

 

Questões no conceito: discordo, discordo parcial e discordo totalmente  

Os gráficos 158 e 159 questionaram se foram oferecidas oportunidades 

para realização de intercambios e/ou estágios no país, na perspectiva dos 

discentes.  

  

 

 

 

 

 

 



 

128 
 

Gráfico 158 - Oportunidades para realização de intercambios e/ou estágios no país 

– discente EaD 

  

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

Conforme o gráfico acima, 26,3% dos estudantes do ensino EaD 

discordam sobre esta oferta e 18,2% não souberam responder, mas 41,6% 

concorda que houve tal oferta de intercâmbios e estágios no país (Gráfico 158). 

O gráfico 1569 aborda o tema sobre a promoção pela instituição de 

atividades de cultura, de lazer e de interação social. 

 

Gráfico 159 – Promoção pela instituição de atividades de cultura, de lazer e de 
interação social – Discente presencial 

 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

Destaca-se que 30,8% dos estudantes do ensino presencial discordam e 

9,2% não souberam responder, enquanto a metade (50,4%) concorda que tais 
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atividades são promovidas pela instituição, o que pode ser comprovado pelo 

calendário acadêmico que prevê já algumas atividades, assim como as redes 

sociais da instituição e especialmente, as promovidas pelo curso (Gráfico 159). 

 

Quadro 22 – Potecialidades – discente presencial  

 
Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

Sobre a avaliação do curso pelos estudantes do ensino presencial (quadros 

22 e 23), perguntou-se sobre as potencialidades do processo ensino e 

aprendizagem, e as opções mais sinalizadas foram: estudantes comprometidos, 

professores comprometidos, acesso às novas tecnologias e aquisição de novos 

conhecimentos. Entre as outras opções sinalizadas, vimos que o processo foi 

bem avaliado pelos discentes. 
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Quadro 23 – Potecialidades – discente presencial – continuação 

 
Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

Os elementos menos sinalizados são elementos que precisamos rever nos 

próximos semestres, como o protagonismo dos estudantes, conteúdos 

desatualizados (inadmissível no Ensino Superior que deve ter diálogo direto e 

contínuo com as descobertas em torno da ciência e dos processos sociais e 

econômicos), empatia da direção/ professores com os estudantes. A questão da 

acessibilidade também entra na pautas, assim como a ausência das aulas 

práticas, impossibilitadas neste primeiro ano da pandemia, mas que precisava ser 

adaptado pelos professores. 

Quadro 24 – Potecialidades – discente EaD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 



 

131 
 

No quadro 24, outras potencialidades são destacadas como a aquisição de 

novos conhecimentos/ capacidade crítica e reflexiva e destacam que apesar das 

adversidades sentem que houve aprendizagem pelos estudantes da EaD. 

Também se destaca o compromisso/dedicação/esforço/desafio para concluir o 

curso, elementos importantes porque dependem de habilidades emocionais. Os 

estudantes também destacam o compromisso dos tutores e professores, assim 

como seus conhecimentos, considerando-os qualificados e/ou capacitados. 

 

Quadro 25 – Potecialidades – discente EaD - continuação 

 
Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

 

Também como os estudantes do presencial, os estudantes da EaD 

destacam o acesso às novas tecnologias como potencialidade, assim como o 

incentivo ao trabalho em equipe, algo muito bom nesta modalidade, 

diferenciando-a de práticas tradicionais e individualistas. E naturalmente, eles 

destacam a flexibilidade de horário e entrega de trabalhos, uma característica que 

compõe a oferta da modalidade. Ainda destacam que os materiais didáticos são 

de qualidade e de fácil compreensão. 
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No slide acima, destaca-se alguns trechos com respostas dissertativas dos 

estudantes do ensino presencial, onde se observa a avaliação positiva sobre os 

professores e a perspectiva da utilização das tecnologias. 

 

Ainda destacam a possibilidade da mediação por meio das ferramentas 

virtuais disponíveis na plataforma, que atenderam as necessidades de 

aprendizagem. Outro destaque nos trechos acima tem a ver com a relação criada 

no contexto virtual/pandêmico, o caminhar junto é importante em termos de apoio, 

de reciprocidade, de cuidado para o outro não desistir. 
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Da mesma forma, vendo os trechos acima, vemos boas avaliações das 

disciplinas e dos sujeitos envolvidos na mediação do processo de aprendizagem 

pelos estudantes da EaD. Em um dos trechos, um dos respondentes afirma que 

sua familiaridade com as tecnologias e a organização de um curso on-line, 

permitiu que não sofresse tanto a adaptação para o ensino remoto.  

 
Nos trechos acima, os estudantes destacam uma experiência vivida que 

permitiu como administrar uma aula em tempos de pandemia, o que é uma boa 

avaliação de como o curso colabora para melhor desempenho profissional. Outro 

destaque tem a ver com as metodologias adotadas neste momento, assim como a 

observação sobre o cuidado com o bem-estar mental e psicológico dos 

estudantes. 
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Quadro 26 – Fragilidades – discente presencial  

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

Naturalmente, temos que destacar também as fragilidades do momento e 

do processo. Sendo assim, os estudantes do ensino presencial (Quadro 26) 

destacam, principalmente: problemas com a Internet/conexão, excesso de 

atividades, até as dificuldades na relação professor e estudante, questões de 

variantes emocionais (empatia, motivação) e de saúde física. E assim como 

alguns professores foram elogiados por sua prestação no ensino remoto, há a 

observação sobre o despreparo ou desmotivação de outros para esta modalidade, 

impactando nos estudantes, implicando também na saúde mental destes quando 

houve falta de empatia ou como destacam, teve excesso de atividade. 
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Quadro 27 – Fragilidades – discente presencial – continuação 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

Acreditamos que é preciso ter empatia com o estudante no atual contexto, 

especialmente diante do cenário desigual em que os mesmos se encontram, haja 

vista o destaque de alguns estudantes para o fato de viverem dificuldades 

financeiras, de que não possuíam computador ou acesso a recursos tecnológicos 

neste período e os esforços que precisam demandar para se adaptar as 

mudanças colocadas na adaptação aos ambientes virtuais. É preciso estar 

disponível para o atendimento aos estudantes, para não acarretar o que alguns 

estudantes destacam: a dificuldade no contato com os professores. Todas essas 

fragilidades se juntam para provocar o desinteresse e desmotivação dos 

estudantes.  
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Quadro 28 – Fragilidades – discente EaD 

 

Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 

Os estudantes da EaD (Quadros 28 e 29) também destacam o excesso de 

atividades e de disciplinas diante do pouco tempo que demandavam, assim como 

a baixa interação entre estudante/tutor/professor/coordenação de curso, que 

precisam ser revistas. Eles destacam ainda problemas com a Internet, o 

distanciamento social, a saúde fragilizada, falta de motivação. 

 

Quadro 29 – Fragilidades – discente EaD – continuação 

 
Fonte: Questionário da Avalgrad 2020.2 
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Mais de uma vez mencionam a ausência dos encontros presenciais e das 

aulas práticas, suspensos por conta da pandemia. Dificuldades do acesso às 

tecnologias e o AVA fora do ar, dificuldades para resolver atividades, dificuldades 

no estágio entre outras foram outras fragilidades destacadas. 

 

Há que se destacar que aulas longas, extensas, com muitas atividades, 

gerando sobrecarga cognitiva e cansaço nos estudantes, contrariam as 

orientações dadas pela Prog quando do retorno na modalidade ensino remoto 

emergencial. 

 

No depoimento acima, observa-se que, em especial neste curso, há um 

desagrado por conta dos estudantes quanto a dinâmica que se instaurou com a 
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adaptação para o ensino remoto, desnudando aspectos negligenciados e outros 

que precisam ser revistos. 

 

O depoimento acima vai à mesma direção do anterior, chamando a 

atenção para os cuidados com relação às dificuldades vividas pelos estudantes e 

não levadas em conta pelos professores. 

 

Os estudantes da EaD destacam a falta de encontros presenciais, 

suspensos neste momento, com impactos nos trabalhos e na efetivação de 

atividades e problemas com a Internet e o computador. 
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Nos depoimentos acima chamam a atenção sobre ofertas de disciplinas no 

período pandêmico, a falta de resposta no AVA, de interação, feedback. Enfim, 

diversas fragilidades com intenso impacto no desempenho e motivação dos 

estudantes respondentes. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 O relatório apresenta resultados referentes à Avalgrad realizada no 

semestre de 2020.2, envolvendo corpo docente e discente da modalidade 

presencial e tutores e corpo discente da EaD, que responderam vários 

questionamentos, envolvendo categorias diversas que fazem parte do cotidiano 

da instituição. 

No decorrer das análises dos resultados foi possível compreender que   

a avaliação do ensino e aprendizagem dos cursos de graduação apresenta muitos 

desafios, considerando o elevado número de variáveis envolvidas e a 

subjetividade inerente ao processo avaliativo. Contudo, a Avalgrad apresenta-se 

como um seguimento significativo para subsidiar a gestão universitária, sobretudo 

quando consideramos os diversos feedbacks que proporcionam a avaliação dos 

cursos. 
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 Os resultados apresentados demonstram a realidade vivenciada 

pelos sujeitos envolvidos na avaliação e servem de parâmetro para possíveis 

interferências que possam contribuir para melhoria da prática docente aliada ao 

interesse dos discentes. 

Acredita-se, que o desafio da Avalgrad é buscar internalizar nos 

sujeitos inseridos no contexto acadêmico interesse para se envolver na 

construção de uma cultura avaliativa na comunidade universitária, 

compreendendo que todos apresentam uma visão sobre os cursos de graduação 

e a partir desse entendimento buscar melhoria na qualidade de ensino da UEMA. 

Nesse sentido, faz-se necessário entender que o processo avaliativo das 

disciplinas tem como objetivo colaborar para a transformação da práxis educativa, 

já que identifica rotinas vivenciadas no ambiente acadêmico que podem ser 

conduzidas de posse da realidade identificada no processo avaliativo. 

Não se pode negar a importância da Alvagrad no contexto universitário, 

sobretudo, quando apresenta como propósito maior identificar práticas que 

envolvem o meio acadêmico (discentes, docentes, direção de curso, entre outros 

seguimentos que constitui a instituição) no sentido de interferir dando melhor 

direcionamento para essas práticas.  

 

 

 

  


