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1 INTRODUÇÃO 

 

A avaliação institucional busca direcionar a instituição para o atendimento ao seu 

objetivo “Promover o desenvolvimento sustentável da Região do Alto Vale do Itajaí por meio 

da Educação de Excelência”. Com o objetivo de levantar dados que permitam melhorar o 

processo de ensino, pesquisa e extensão e atendam às exigências do Ministério de Educação, 

este relatório tem a finalidade de demonstrar os principais fatores relevantes apontados pelo 

aluno no curso referentes às disciplinas lecionadas no segundo semestre de 2017.  

Com esta visão, entende-se que a UNIDAVI pode estabelecer diretrizes e procedimentos 

que melhorem o seu desempenho junto ao processo de avaliação nacional (SINAES). 

Compreende-se ainda, que o progresso do desempenho na avaliação nacional é decorrente da 

melhoria da Avaliação Institucional. 

O processo de avaliação interna visa diagnosticar os indicadores da realidade 

institucional que permite a formulação de políticas de melhoria nas diversas esferas, 

possibilitando a reflexão e análise da estrutura docente, administrativa e gerencial da 

Instituição, visando a melhoria da qualidade de ensino, da pesquisa, da extensão, da gestão e de 

todos os serviços institucionais. 

A avaliação de ensino de graduação tem por objetivo avaliar as percepções dos alunos 

dos cursos de graduação sobre aspectos pedagógicos, de infraestrutura e de autoavaliação 

discente. As informações coletadas através de instrumento de pesquisa nas avaliações internas 

e nos planos de ação são analisadas através de técnicas de estatística descritiva e multivariada 

de dados, de forma exploratória, e apresentados em relatórios elaborados e validados pela 

Comissão Própria de Avaliação para a Reitoria. 

A avaliação de ensino de graduação ocorreu durante os meses de agosto a novembro. 

Os instrumentos de pesquisa foram atualizados tanto para a avaliação das disciplinas quanto da 

parte geral (infraestrutura e serviços). Foram sugeridas alterações pelo colegiado de 

coordenadores de curso e as mudanças foram analisadas, propostas e aprovadas pela Comissão 

Própria de Avaliação. A coleta ocorreu nos meses de setembro e outubro. A análise dos 

resultados é realizada no mês de outubro e a elaboração do relatório, aprovação pela Comissão 

Própria de Avaliação e consequente encaminhamento à Reitoria ocorrem no mês de novembro. 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

A Avaliação Institucional acontece em razão da determinação legal estabelecida pelo 
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Ministério de Educação por meio do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior – 

SINAES, pela Lei Federal nº 10.861, de 14 de abril de 2004. 

A Avaliação Institucional fundamenta-se nos pressupostos desenvolvidos por Stake 

(1982), apud (ACAFE, 2005, p. 5), quando discute métodos de avaliação capazes de 

desenvolver a autonomia da Instituição, pela participação de todos os segmentos que nela 

atuam. Este método favorece a autocrítica pela interpretação dos problemas e a recomendação 

de medidas a serem tomadas para o aprimoramento institucional. Assim, com o foco no objetivo 

central da Avaliação Institucional e com base no Ensino de Qualidade da UNIDAVI é um 

processo de cunho prioritariamente emancipatório. 

O processo de Autoavaliação Institucional na UNIDAVI teve seu início em 1997 com 

base nas diretrizes do PAIUB (Programa de Avaliação Institucional das Universidades 

Brasileiras). O plano de diretrizes de avaliação institucional foi aprovado no ano de 2000; com 

base nas diretrizes estabelecidas pela lei 10.861/2004 do SINAES, foi constituída a CPA 

(Comissão Própria de Avaliação). 

A CPA é constituída por ato da Reitoria e caracteriza-se como um órgão de natureza 

consultiva e deliberativa com atribuição de conduzir o processo de autoavaliação institucional. 

Na sua composição, assegura-se a participação de todos os segmentos da comunidade 

acadêmica e da sociedade civil de forma paritária. 

De acordo com a legislação em vigor, a CPA tem autonomia em relação aos conselhos 

e órgãos colegiados da IES. Como política, a avaliação institucional interna tem por objetivo 

aprimorar os métodos de pesquisa da avaliação institucional interna e melhorar os indicadores 

de participação da comunidade interna e externa no processo de avaliação institucional interna.  

Assim, a avaliação de ensino de graduação, no modelo atual, teve seu início no ano de 

2007. Segue sendo o instrumento principal para que os cursos de graduação possam nortear 

suas ações. Desta forma, a Comissão Própria de Avaliação tem aprimorado seus instrumentos 

de pesquisa e buscado analisar os resultados para avaliar as percepções dos principais 

stakeholders da UNIDAVI. 

 

3 METODOLOGIA 

 

O processo avaliativo do ensino de graduação no segundo semestre de 2017 foi realizado 

com uma abordagem quantitativa, em um primeiro momento, para preparar subsídios que 

possibilitem o desenvolvimento de um estudo qualitativo, em um segundo momento. Busca 
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ampliar a compreensão dos eventos selecionados. Utilizam-se as modalidades de pesquisa 

exploratória e estatística descritiva. A processo de coleta de dados foi realizado por 

questionários em meio eletrônico no período de 02 a 27 outubro com o instrumento de pesquisa 

aprovado no Colegiado de Coordenadores no dia 20 de setembro de 2017 e na Comissão Própria 

de Avaliação no dia 26 de setembro de 2017. A escala utilizada para cada uma das questões foi: 

1 – Discordo totalmente, 2 - Discordo, 3 - Nem concordo, nem discordo, 4 - Concordo, 5 - 

Concordo totalmente. As questões referentes ao Instrumento de Pesquisa de Ensino de 

Graduação aplicadas para cada disciplina são apresentadas no Quadro 1.  

No curso de Medicina, foi aplicada a pesquisa de ensino de graduação neste semestre 

pela primeira vez. Assim, em virtude de particularidades no formato das unidades curriculares, 

foram revisados os instrumentos envolvendo a coordenação do curso e a Pró-reitoria de ensino. 

Os instrumentos de pesquisa utilizados foram aprovados na reunião da CPA no dia 14 de 

novembro de 2017 e constam no Apêndice A.  

 

Quadro 1 - Questões aplicadas para cada disciplina na avaliação de ensino de graduação 

Indicador Pergunta 

Conteúdo 
Os conteúdos trabalhados pelo professor na disciplina correspondem aos apresentados no 

plano de ensino. 

Material de Ensino 

O professor utiliza livros, capítulos de livros e apostilas, como material de estudo. 

O professor utiliza materiais complementares (artigos de periódicos especializados, 

estudo de caso, manuais, softwares, sites, audiovisuais). 

Ativ. Extra 
O professor solicita a realização de atividades de pesquisa ou exercícios extra classe 

(biblioteca, internet e outros). 

Teor. e Prát. O professor associa a teoria com a prática através de atividades ou exemplos na disciplina. 

Domínio O professor demonstra domínio do conteúdo. 

Interesse As relações professor-aluno ao longo da disciplina facilitam seu aprendizado. 

Leitura, análise, 

discussão e dúvidas 

O professor promove análise, discussão e esclarece dúvidas sobre os conteúdos 

ministrados. 

Horário O professor cumpre o horário estabelecido pela Instituição. 

Autoavaliação do 

Aluno 

Eu cumpro os horários estabelecidos e realizo as atividades propostas na disciplina. 

Eu utilizo o material didático indicado pelo professor. 

Eu procuro contribuir com as discussões em sala de aula. 

Fonte: Ata da Comissão Própria de Avaliação. 

 

 

As questões referentes ao Instrumento de Pesquisa de Ensino de Graduação aplicadas 

para a avaliação geral (infraestrutura e serviços) são apresentadas no Quadro 2.  
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Quadro 2 - Questões aplicada a cada aluno na avaliação de ensino de graduação 

Indicador Pergunta 

Coordenação O desempenho da coordenação é adequado para o funcionamento do curso. 

Atendimento 
O atendimento no Departamento Financeiro é adequado. 

O atendimento na Secretaria Acadêmica é adequado. 

Cantina O atendimento na Cantina é adequado. 

Central de Cópias O atendimento na Central de Cópias é adequado. 

Central de Estágios O atendimento na Central de Estágios é adequado. 

Laboratórios As instalações dos laboratórios são adequadas para as aulas do seu curso. 

Internet O acesso à Internet facilita o desenvolvimento das atividades acadêmicas. 

Biblioteca A biblioteca está adequada ao estudo e à pesquisa. 

Necessidades 

Especiais 

A UNIDAVI oferece condições de acesso aos alunos com deficiência e/ou pessoas com 

mobilidade reduzida. 

Instalações 

Sanitárias 
As instalações sanitárias estão adequadas para o uso. 

PPC 
Consulto sempre que necessário o PPC (Projeto Pedagógico de Curso) disponível na 

página do curso. 

Formação O curso contribui para o desenvolvimento da minha cidadania. 

Fonte: Ata da Comissão Própria de Avaliação. 

 

As disciplinas práticas de ensino e aquelas com carga horária de 36 horas, que iniciaram 

suas aulas no mês de outubro, não foram avaliadas. As disciplinas que não participaram no 

processo de avaliação de ensino de graduação em 2/2017 foram: 

 

 Administração (ADM): Estudo Das Práticas Gerenciais I (ADM22017T1F2), Filosofia 

(ADM22017T2BF4), Estudo De Práticas Gerenciais II (ADM22017T2BF4), 

Sociologia (ADM22017T2F4), Estudo De Práticas Gerenciais II (ADM22017T2F4), 

Trabalho De Curso (ADM22017T4AF8), Negócios Internacionais (ADM22017T4F8) 

e Trabalho De Curso (ADM22017T4F8); 

 Administração - Presidente Getúlio (ADP): Estudo Das Práticas Gerenciais 

(ADP22017T1F2); 

 Administração – Taió (ADT): Estudo Das Práticas Gerenciais I (ADT22017T1F2), 

Ética E Responsabilidade Social (ADT22017T4F8) e Trabalho De Curso 

(ADT22017T4F8); 

 Arquitetura (ARQ): Ateliê De Maquetes E Modelos (ARQ22017T1F2), Perspectiva 

Arquitetônica (ARQ22017T2F4), Geologia Ambiental (ARQ22017T2F4), Arquitetura 

Moderna E Contemporânea Latino-Americ (ARQ22017T4F8) e Estágio 

Supervisionado (ARQ22017T4F8); 

 Sistemas de Informação (BSN): Filosofia (BSN22017T1F2) e Trabalho De Curso 

(BSN22017T4F8); 
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 Ciências Biológicas (CBI): Educação Inclusiva (CBI22017T4F8), Est.Sup.Em Ensino 

Médio - Ciências Biológicas II (CBI22017T4F8), Afetividade E Sexualidade 

(CBI22017T4F8), Conservação E Manejo De Ecossistemas (CBI22017T4F8), e 

Políticas Públicas E Legislação Educacional (CBI22017T4F8);  

 Ciências Contábeis (CCO): Sociologia (CCO22017T1F2), Práticas Contábeis - 

Laboratório II (CCO22017ESPECIAL), Mercado De Capitais (CCO22017T3AF6), 

Práticas Contábeis - Laboratório III (CCO22017ESPECIAL) e Estágio Supervisionado 

E/Ou Tcc (CCO22017T4F8); 

 Ciências Econômicas (CEC):  Trabalho De Curso (CEC22017T4F8);  

 Direito – Diurno (DID): Antropologia (DID22017T1F2);  

 Direito – Ituporanga (DII): Direito Constitucional (DII22017T1F2); 

 Direito – Presidente Getúlio (DIP): Medicina Legal (DIP22017T5F10) e Prática 

Forense IV;(DIP22017T5F10); 

 Direito (DIR): Metodologia Do Trabalho Acadêmico (DIR22017T1AF1), Direito 

Constitucional I (DIR22017T1F2), Est.Sup.De Pr. Jur. I - Proc. Civil – Conhecimento 

(DIR22017T4AF7), Est.Sup.De Pr. Jur.II - Proc. Civil-Rec.E Proc Esp 

(DIR22017T4AF7), Prática Forense I (DIR22017T4AF7), Est.Sup.De Pr. Jur. I - Proc. 

Civil – Conhecimento (DIR22017T4AF7), Est.Sup.De Pr. Jur.II - Proc. Civil-Rec.E 

Proc Esp (DIR22017T4AF7), Estágio Sup. De Prática Jurídica Iv – Trabalho 

(DIR22017T4F8), Prática Forense II (DIR22017T4F8), Estágio Supervis. De Prática 

Jurídica III – Penal (DIR22017T4F8), Estágio Sup. De Prática Jurídica V –

Peticionamento (DIR22017T5AF9), Orientação E Apresentação De Tc 

(DIR22017T5AF9), Prática Forense III (DIR22017T5AF9), Meios Alternativos De 

Resolução De Conflitos (DIR22017T5AF9), Estágio Orientado De Prática Jurídica IV 

(DIR22017T5F10), Prática Forense IV (DIR22017T5F10), Direito Do Consumidor 

(DIR22017T5F10) e Estágio Orientado De Prática Jurídica (DIR22017T5F10);  

 Direito - Taió (DIT): Antropologia (DIT22017T1F2), Prática Forense II 

(DIT22017T4F8), Estágio Sup. De Prática Jurídica Iv – Trabalho (DIT22017T4F8) e 

Estágio Supervis. De Prática Jurídica III – Penal (DIT22017T4F8); 

 Educação Física – Bacharelado (EDF): Sociologia (EDF22017T1F2), Metodologia De 

Projetos (EDF22017T3F6), Estágio Supervisionado II (EDF22017T3F6) e Trabalho De 

Curso (Tc) (EDF22017T4F8);  
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 Educação Física – Licencitura (EDL): Prática II - Projetos Integrados 

(EDL22017T1F2), Aprendizagem E Desenvolvimento Motor (EDL22017T2F4), 

Prática Iv - Projetos Integrados (EDL22017T2F4), Projeto De Pesquisa 

(EDL22017T2F4), Estágio Em Educação Física: Ensino Médio e/ou Educação Especial 

(EDL22017T3F6), Prevenção De Acidentes (EDL22017T3F6), Ritmo E Movimento 

(EDL22017T3F6), Ética (EDL22017T3F6) e Estágio Em Educação Física: Ensino 

Médio e/ou Educação Especial (EDL22017T3F6); 

 Enfermagem (EFM): Objeto De Estudo Interdisciplinar II (EFM22017T1F2), 

Fundamentos De Nutrição (EFM22017T1F2), Objeto De Estudo Interdisciplinar IV 

(EFM22017T2F4), Terapias Complementares E Vivências (EFM22017T2F4), Atenção 

Integral À Saúde Do Adulto E Idoso II (EFM22017T4F8), At. Int. À Saúde Do Adulto 

E Idoso Em Emerg. E Uti (EFM22017T4F8), At.As.Na  At.Int.À Saú.Do Adul.E Ido 

Em Emer.E Uti (EFM22017T4F8), Ativ. Ass. À Saúde Do Adulto E Idoso II 

(EFM22017T4F8), Objeto De Estudo Interdisciplinar VIII (EFM22017T4F8), At. Int. 

À Saúde Do Adulto E Idoso Em Emerg. E Uti (EFM22017T4F8) e Atenção Integral À 

Saúde Do Adulto E Idoso II (EFM22017T4F8); 

 Engenharia Civil (EGC): Estudo De Práticas De Engenharia I:Tec. Das Const. 

(EGC22017ESPECIAL), Fenômenos Dos Transportes (EGC22017T2F4), Instalações 

Elétricas Prediais (EGC22017T4AF7), Est. De Pr. De Eng.II: Const.Civil Pesada E 

Gr.Const (EGC22017ESPECIAL 1), Projetos De Sistemas De Prevenção Contra 

Incêndio (EGC22017T4F8), Projeto De Estágio/Tcc (EGC12017T5AF9), Estágio 

Curricular Supervisionado (EGC22017T5BF9), Filosofia (EGC22017T5BF9), 

Estruturas De Madeira (EGC22017T5BF9) e Estágio Em Engenharia Civil 

(EGC22017T5AF10); 

 Engenharia Mecânica (EGM): Desenho Técnico l (EGM22017T1F2); 

 Engenharia de Produção (EGP): Gestão Do Projeto (EGP22017T4F8) e Estágio 

Supervisionado (EGP22017T5F10); 

 Jornalismo (JON): Trabalho De Conclusão De Curso (Tcc) (JON22017T4F8); 

 Pedagogia (PED): Estágio Curricular Supervisionado em Assistência Técnico-

pedagógica e Gestão Educacional (PED22017T3F6), Tec. Da Informação E 

Comunicação Aplic. A Educação (PED22017T3F6), Estágio Curricular Supervisionado 

em Assistência Técnico-pedagógica e Gestão Educacional (PED22017T3F6), Estágio 

Curricular Superv. Em Educação Infantil (PED22017SOBORIENTAÇÃ) e Estágio 
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Curricular Supervisionado em Prática Pedagógica nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental e Educação Especial (PED22017T4F8); 

 Psicologia (PSN): Prática Integrativa Em Psicologia I (PSN22017T1F2), Prática 

Integrativa Em Psicologia III (PSN22017T2F4), Prática Integrativa Em Psicologia V 

(PSN22017T3F6), Prática Integrativa Em Psicologia VII (PSN22017T4F8), Estágio 

Supervisionado Área Específica II (PSN22017T5F10), Estágio Supervisionado Em 

Clínica II (PSN22017T5F10) e Pesquisa Em Psicologia (PSN22017T5F10); 

 Tecnologia em Design de Interiores (TDI): Filosofia (TDI22017T1F2); 

 Tecnologia em Processos Químicos (TPQ): Tcm Integrado: Produto Dos Processos 

Químicos (TPQ22017T3F6), Química Têxtil (TPQ22017T3F6) e Processos 

Metalúrgicos (TPQ22017T3F6). 

 

A amostra foi calculada com base na técnica estratificada proporcional, considerando a 

população de alunos de graduação da UNIDAVI, com percentual de 11,69% ou 353 

respondentes dos 3022 alunos. Este valor serve para validar o instrumento de ensino de 

graduação – parte geral. Com a intenção de aumentar o tamanho da amostra, foi calculado um 

segundo parâmetro, baseado na população de cada curso, mantendo a técnica estratificada 

proporcional, com o nível de significância de 95% (Tabela 1). 

No curso de Medicina, a pesquisa foi aplicada no dia 21 de novembro pelo coordenador 

da CPA, por meio de coleta manual; 29 alunos responderam o instrumento de pesquisa para os 

professores e a parte geral (infraestrutura e serviços). 

O processo de coleta de dados foi disponibilizado para os alunos no sistema Mentor por 

meio da opção Avaliação Institucional. Foram colocados cartazes em todas as salas de aula e 

encaminhados e-mails para os alunos no dia 02 de outubro de 2017. Aos professores, foi 

encaminhado um e-mail, com o instrumento de pesquisa de ensino de graduação para as 

disciplinas no dia 28 de setembro. O acompanhamento das amostras foi realizado através de 

geração de relatório no sistema Mentor e digitado em uma planilha Excel® para cálculo do 

percentual. Os resultados foram encaminhados à Pró-reitoria de Ensino e as coordenações de 

cursos por e-mail nos dias 09, 16, 20 e 23 de outubro de 2017.   

Os dados referentes ao número de respostas obtidas por disciplinas estão descritos nas 

Tabelas de 2 e 3. No instrumento de avaliação de ensino de graduação (parte geral), houve um 

percentual de resposta de 63,18%. Na Tabela 3, foram coletadas as amostras referentes aos 

percentuais por disciplinas sumarizadas por curso. A amostra final foi de 65,54%.  
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Tabela 1 -  Cálculo da amostra para a avaliação de ensino de graduação 2/2017 

Curso 
Alunos 

Matriculados 
Amostra Percentual 

Administração (ADM) 272 162 59,52% 

Administração – Presidente Getúlio (ADP) 55 48 87,91% 

Administração – Taió (ADT) 41 37 90,70% 

Arquitetura (ARQ) 159 114 71,56% 

Sistemas de Informação (BSN) 98 79 80,32% 

Ciências Biológicas (CBI) 25 24 94,12% 

Ciências Contábeis (CCO) 175 122 69,57% 

Ciências Econômicas (CEC) 81 67 83,16% 

Direito – Ituporanga (DII) 99 79 80,16% 

Direito – Presidente Getúlio (DIP) 59 51 87,15% 

Direito – (DIR) 553 232 41,97% 

Direito – Taió (DIT) 98 79 80,32% 

Direito – Diurno (DID) 123 94 76,48% 

Educação Física – Bacharelado (EDF) 175 122 69,57% 

Educação Física – Licenciatura (EDL) 113 88 77,97% 

Enfermagem (EFM) 81 67 83,16% 

Engenharia Civil (EGC) 296 170 57,47% 

Engenharia Mecânica (EGM) 37 34 91,53% 

Engenharia de Produção (EGP) 97 78 80,48% 

Jornalismo (JON) 20 19 95,24% 

Pedagogia (PED) 50 44 88,89% 

Psicologia (PSN) 217 141 64,83% 

Tecnologia em Design de Interiores (TDI) 54 48 88,11% 

Tecnologia em Processos Químicos (TPQ) 14 14 96,62% 

Fonte: Dados da Avaliação de Ensino de Graduação 2/2016. 

 

Tabela 2 - Percentuais de amostras por cursos – Parte Geral 

Curso Responderam 
Não 

Responderam 
Percentual 

Administração (ADM) 149 148 50,17% 

Administração – Presidente Getúlio (ADP) 41 14 74,55% 

Administração – Taió (ADT) 28 14 66,67% 

Arquitetura (ARQ) 117 43 73,13% 

Sistemas de Informação (BSN) 89 11 89,00% 

Ciências Biológicas (CBI) 21 2 91,30% 

Ciências Contábeis (CCO) 119 58 67,23% 

Ciências Econômicas (CEC) 42 41 50,60% 

Direito – Ituporanga (DII) 60 64 48,39% 

Direito – Presidente Getúlio (DIP) 54 46 54,00% 

Direito – (DIR) 41 24 63,08% 

Direito – Taió (DIT) 294 266 52,50% 

Direito – Diurno (DID) 68 30 69,39% 

Educação Física – Bacharelado (EDF) 126 49 72,00% 

Educação Física – Licenciatura (EDL) 86 26 76,79% 

Enfermagem (EFM) 60 21 74,07% 

Engenharia Civil (EGC) 181 120 60,13% 

Engenharia Mecânica (EGM) 26 10 72,22% 

Engenharia de Produção (EGP) 76 23 76,77% 

Jornalismo (JON) 18 2 90,00% 

Pedagogia (PED) 34 16 68,00% 

Psicologia (PSN) 140 70 66,67% 

Tecnologia em Design de Interiores (TDI) 34 20 62,96% 

Tecnologia em Processos Químicos (TPQ) 14 0 100,00% 

Total 1918 1118 63,18% 

Fonte: Dados da Avaliação de Ensino de Graduação 2/2017. 
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Os percentuais das amostras referentes a cada disciplina participante do processo de 

avaliação de ensino de graduação são apresentadas no Apêndice B. As disciplinas com 

percentuais inferiores a 50% serão desconsideradas; são expurgados seus registros do sistema 

e apresentados somente os índices de participação. Foram excluídas 61 disciplinas, 15 do curso 

de Administração, 11 do curso de Ciências Econômicas, cinco do Curso de Direito (período 

matutino), cinco do Curso de Direito no campus de Ituporanga, 11 do Curso de Direito (período 

noturno), dois do Curso de Enfermagem, quatro do Curso de Engenharia Civil e três do Curso 

de Psicologia. O detalhamento sobre as disciplinas que foram desconsideradas no resultado 

final é apresentado Apêndice C. 

 

Tabela 3 - Percentuais de amostras por cursos – Parte das Disciplinas 

Curso Responderam Não Responderam Percentual 

Administração (ADM) 731 584 55,59% 

Administração – Presidente Getúlio (ADP) 209 56 78,87% 

Administração – Taió (ADT) 112 33 77,24% 

Arquitetura (ARQ) 705 226 75,73% 

Sistemas de Informação (BSN) 361 41 89,80% 

Ciências Biológicas (CBI) 110 9 92,44% 

Ciências Contábeis (CCO) 522 219 70,45% 

Ciências Econômicas (CEC) 195 191 50,52% 

Direito – Ituporanga (DII) 299 295 50,34% 

Direito – Presidente Getúlio (DIP) 280 229 55,01% 

Direito – (DIR) 204 92 68,92% 

Direito – Taió (DIT) 1443 1174 55,14% 

Direito – Diurno (DID) 332 148 69,17% 

Educação Física – Bacharelado (EDF) 607 192 75,97% 

Educação Física – Licenciatura (EDL) 400 87 82,14% 

Enfermagem (EFM) 243 79 75,47% 

Engenharia Civil (EGC) 849 491 63,36% 

Engenharia Mecânica (EGM) 128 43 74,85% 

Engenharia de Produção (EGP) 269 94 74,10% 

Jornalismo (JON) 51 6 89,47% 

Pedagogia (PED) 136 65 67,66% 

Psicologia (PSN) 600 313 65,72% 

Tecnologia em Design de Interiores (TDI) 186 83 69,14% 

Tecnologia em Processos Químicos (TPQ) 72 5 93,51% 

Total 9044 4755 65,54% 

Fonte: Dados da Avaliação de Ensino de Graduação 2/2017. 

 

No processo de cálculo do valor do média de cada questão aplicada nos instrumentos de 

avaliação de ensino de graduação foram utilizados os seguintes pesos para as escalas 

disponibilizadas: 1 para Discordo Totalmente; 2 para Discordo; 3 para Nem concordo, nem 

discordo; 4 para Concordo; e 5 para Concordo Totalmente. Os resultados por curso, tanto da 

parte das disciplinas quanto da parte geral do instrumento de ensino de graduação são 

apresentados nos Apêndices D e E. Os resultados de cada disciplina foram gerados pelo sistema 
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Mentor e foi elaborado um quadro geral dos resultados finais em uma planilha Excel para 

elucidar os resultados nas seguintes cores: vermelho para valores < 3,50, amarelo para valores 

entre 3,50 e 3,99; azul claro para valores entre 4,00 e 4,49; e azul escuro para valores entre 4,50 

e 5,00. Os indicadores com seus respectivos resultados foram comparados, em uma planilha 

Excel®, aos resultados obtidos em anos anteriores. Foram apresentados em gráficos para que 

seja analisada sua evolução.    

No Capítulo 4, são apresentados o resultado geral dos indicadores de avaliação de ensino 

de graduação, assim como, o detalhamento por cursos (separados pelas áreas de conhecimento 

da UNIDAVI). Em seguida, são apresentadas as tabelas contendo os valores comparativos 

obtidos pelos indicadores nas pesquisas aplicadas nos últimos anos. Os resultados obtidos em 

cada disciplina no instrumento de avaliação de ensino de graduação (parte disciplinas) são 

apresentados no Apêndice F e do instrumento de avaliação de ensino de graduação – parte geral 

no Apêndice G. Ambos os relatórios foram gerados pelo sistema mentor e compilados pela 

Avaliação Institucional.  

 É importante salientar que os apêndices mencionados foram suprimidos da 

disponibilização no sítio eletrônico da CPA, já que contém informações técnicas e estatísticas 

relacionadas às amostras coletadas somente. No entanto, o dossiê completo foi encaminhado à 

Reitoria e às Coordenações de Curso. O relatório em sua íntegra, encontra-se disponível para 

consulta na Sala da CPA, mediante solicitação presencial. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

O processo de análise dos dados referentes à avaliação de ensino de graduação foi 

dividido em análise geral dos indicadores de avaliação de ensino de graduação (Seção 4.1) e o 

detalhamento por curso nas respectivas áreas (Seções 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5). 

 

4.1 INDICADORES DE AVALIAÇÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

 

Os indicadores de avaliação de ensino de graduação da pesquisa aplicada em 2/2017 

foram definidos com base nos indicadores aplicados em 2016. As questões referentes a cada 

indicador e as médias obtidas são apresentadas no Quadro 3.  

 

Quadro 3 - Indicadores da avaliação de ensino de graduação 2/2017 - Disciplinas 

Questões 
Média 

Indicador Pergunta 

Conteúdo 
Os conteúdos trabalhados pelo professor na disciplina correspondem aos 

apresentados no plano de ensino. 
4,47 

Material de 

Ensino 

O professor utiliza livros, capítulos de livros e apostilas como material de estudo. 4,30 

O professor utiliza materiais complementares (artigos de periódicos 

especializados, estudo de caso, manuais, softwares, sites, audiovisuais). 
4,29 

Ativ. Extra 
O professor solicita a realização de atividades de pesquisa ou exercícios extra 

classe (biblioteca, Internet e outros). 
4,36 

Teor. e Prát. 
O professor associa a teoria à prática através de atividades ou exemplos na 

disciplina. 
4,42 

Domínio O professor demonstra domínio do conteúdo. 4,50 

Interesse As relações professor-aluno ao longo da disciplina facilitam seu aprendizado. 4,27 

L. A. D. D. 
O professor promove análise, discussão e esclarece dúvidas sobre os conteúdos 

ministrados. 
4,38 

Horário O professor cumpre o horário estabelecido pela Instituição. 4,49 

Autoavaliação 

do Aluno 

Eu cumpro os horários estabelecidos e realizo as atividades propostas na 

disciplina. 
4,45 

Eu utilizo o material didático indicado pelo professor. 4,39 

Eu procuro contribuir com as discussões em sala de aula. 4,26 

Fonte: Dados da Avaliação de Ensino de Graduação 2/2017. 

Legenda: vermelho para valores < 3,50, amarelo para valores entre 3,50 e 3,99; azul claro para valores entre 4,00 

e 4,49; e azul escuro para valores entre 4,50 e 5,00. 

 

Com base nos dados apresentados no Quadro 3, as questões referentes a contribuição 

dos alunos nas discussões em sala de aula, o relacionamento professor-aluno e a utilização de 

materiais complementares pelo professor obtiveram as médias inferiores a 4,30. Nos demais 

indicadores, as médias alcançadas foram superiores a 4,30, o melhor desempenho foi a 

percepção dos alunos sobre o domínio do conteúdo pelos professores com 4,50.  

Na Tabela 4 e Gráfico 1, são apresentados os indicadores referentes aos anos de 2015, 
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2016 e 2017. Os indicadores do segundo semestre de 2017, de forma geral, apresentaram 

melhorias acentuadas quando comparados aos quatro semestres anteriores. 

 
Tabela 4 - Comparativo dos indicadores com a pesquisa de semestres anteriores 

Indicador _1/2015 _2/2015 _2/2016 _1/2017 _2/2017 

Conteúdo 4,43 4,43 4,37 4,37 4,47 

Livros 4,19 4,21 4,16 4,13 4,30 

 Publicações 3,97 4,03 3,99 3,97 

Artigos 3,96 3,99 3,92 3,96 4,29 

 Materiais Complementares 4,24 4,25 4,23 4,22 

Atividades Extra 4,27 4,34 4,29 4,25 4,36 

Teoria e Prática 4,36 4,39 4,33 4,30 4,42 

Domínio 4,47 4,46 4,42 4,42 4,50 

Interesse 4,16 4,22 4,09 4,09 4,27 

Leitura e Exercício 4,25 4,28 4,27 4,23   

Análise e Discussão 4,26 4,30 4,24 4,22 4,38 

Esclarecimento de Dúvidas 4,38 4,39 4,33 4,33   

Horário 4,48 4,46 4,40 4,40 4,49 

Média Geral 4,26 4,29 4,23 4,22 4,39 

Fonte: Dados da Avaliação de Ensino de Graduação 2/2017. 

Legenda: vermelho para valores < 3,50, amarelo para valores entre 3,50 e 3,99; azul claro para valores entre 4,00 

e 4,49; e azul escuro para valores entre 4,50 e 5,00. 

 

Gráfico 1 - Comparativo dos indicadores com os quatro semestres anteriores 

 

Fonte: Dados da Avaliação de Ensino de Graduação 2/2017. 

 

Na parte geral do instrumento de avaliação de ensino de graduação, foi reduzido o 

3,80

3,90

4,00

4,10

4,20

4,30

4,40

4,50

4,60

_1/2015 _2/2015 _2/2016 _1/2017 _2/2017



18 

 

 

 

número de questões aplicadas de 36 para 13 e a autoavaliação do aluno foi transferida para o 

instrumento de avaliação da disciplinas. Os resultados com as médias de cada questão e dos 

indicadores são apresentados no Quadro 4. 

  

Quadro 4 - Indicadores de avaliação de ensino de graduação 2/2017 – Geral 

Questões 
Média 

Indicador Pergunta 

Coordenação 
O desempenho da coordenação é adequado para o funcionamento do 

curso. 
4,23 

Atendimento 
O atendimento no Departamento Financeiro é adequado. 4,31 

O atendimento na Secretaria Acadêmica é adequado. 4,30 

Cantina O atendimento na Cantina é adequado. 4,30 

Central de Cópias O atendimento na Central de Cópias é adequado. 3,91 

Central de Estágios O atendimento na Central de Estágios é adequado. 3,92 

Laboratórios As instalações dos laboratórios são adequadas para as aulas do seu curso. 4,11 

Internet O acesso à Internet facilita o desenvolvimento das atividades acadêmicas. 4,10 

Biblioteca A biblioteca está adequada ao estudo e à pesquisa. 4,26 

Necessidades 

Especiais 

A UNIDAVI oferece condições de acesso aos alunos com deficiência e/ou 

pessoas com mobilidade reduzida. 
4,07 

Instalações Sanitárias As instalações sanitárias estão adequadas para o uso. 4,37 

PPC 
Consulto sempre que necessário o PPC (Projeto Pedagógico de Curso) 

disponível na página do curso. 
3,81 

Formação O curso contribui para o desenvolvimento da minha cidadania. 4,43 

Fonte: Dados da Avaliação de Ensino de Graduação 2/2016. 

Legenda: vermelho para valores < 3,50, amarelo para valores entre 3,50 e 3,99; azul claro para valores entre 4,00 

e 4,49; e azul escuro para valores entre 4,50 e 5,00. 

 

Nos resultados apresentados no Quadro 4, os indicadores referentes a central de cópias, 

central de estágios e conhecimento do PPC obtiveram médias inferiores a 4. As avaliações sobre 

a formação do curso e instalações sanitárias apresentaram as melhores com médias de 4,43 e 

4,37, respectivamente.   

Na Tabela 5 e no Gráfico 2, são apresentados os indicadores referentes à parte geral dos 

indicadores de avaliação de ensino de graduação nos últimos três anos. Os indicadores, de forma 

geral, apresentaram grandes variações positivas, considerando que as percepções dos alunos 

sobre a infraestrutura, atendimento e formação estão diferentes nos últimos três anos.  

Em uma análise comparativa com anos anteriores, percebe-se uma variação positiva 

para todos os indicadores da parte geral da avaliação de ensino de graduação em 2/2017; com 

exceção das instalações sanitárias, que permaneceu com a mesma média (4,31). As maiores 

evoluções foram alcançadas nos indicadores referentes à Internet e Cantina/Central de Cópias 

com diferença positiva de 0,42 e 0,47 pontos na média, respectivamente. Nos demais 

indicadores, as diferenças foram de 0,05 a 0,30 pontos na média. Assim, é possível concluir que 

no ano de 2017, a percepção dos alunos melhorou consideravelmente em relação aos aspectos 
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de formação, coordenação de curso, infraestrutura, atendimento, serviços de terceiros e 

conhecimento do PPC dos cursos.  

 

Tabela 5 - Comparativo dos indicadores com as pesquisas anteriores - Geral 

Indicador _2/2015 _2/2016 _2/2017 

Autoavaliação 3,07 4,17 4,37 

Ambiente Virtual 4,06 3,90   

Formação 3,83 4,26 4,43 

Coordenação 3,43 4,08 4,23 

Salas de Aula 2,90 4,19   

Laboratórios 2,61 4,05 4,11 

Internet 2,61 3,68 4,10 

Recursos Audiovisuais 3,60 4,01   

Biblioteca 2,92 4,16 4,26 

Atendimento 3,59 4,26 4,31 

Gestão 3,26     

Necessidades Especiais 3,90 3,99 4,07 

Cantina e Central de Cópias   3,68 4,15 

PPC   3,54 3,81 

Instalações Sanitárias   4,31 4,31 

Média 3,32 4,02 4,20 

Fonte: Dados da Avaliação de Ensino de Graduação 2/2016. 

Legenda: vermelho para valores < 3,50, amarelo para valores entre 3,50 e 3,99; azul claro para valores entre 4,00 

e 4,49; e azul escuro para valores entre 4,50 e 5,00. 

 

Gráfico 2 - Comparativo dos indicadores com a pesquisa de dois anos anteriores 

Fonte: Dados da Avaliação de Ensino de Graduação 2/2017. 

 

A seguir, serão analisados os indicadores da avaliação de ensino de graduação em cada 

curso, divididos área de conhecimento da UNIDAVI. 
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4.2 INDICADORES CSA 

 

Os indicadores da área de ciências socialmente aplicadas (CSA) foram divididos em três 

blocos. No primeiro bloco, serão analisados os dados dos Cursos de Administração nos 

respectivos campi e Ciências Contábeis. No segundo bloco, são apresentados os dados 

referentes ao Curso de Direito nos respectivos campi e turnos. No terceiro bloco, são 

apresentados os dados dos outros cursos avaliados: Ciências Econômicas, Arquitetura e 

Urbanismo, Tecnologia em Design de Interiores e Jornalismo. No Quadro 5, são apresentados 

os dados referentes aos indicadores avaliados nas disciplinas do primeiro bloco da área CSA.  

 

Quadro 5 - Indicadores de avaliação de ensino de graduação 2/2017 CSA Bloco 1 

Indicador Pergunta ADM ADP ADT CCO 

Conteúdo 
Os conteúdos trabalhados pelo professor na disciplina 

correspondem aos apresentados no plano de ensino. 
4,38 4,46 4,54 4,35 

Material de Ensino 

O professor utiliza livros, capítulos de livros e apostilas, 

como material de estudo. 
4,22 4,37 4,38 4,22 

O professor utiliza materiais complementares (artigos de 

periódicos especializados, estudo de caso, manuais, 

softwares, sites, audiovisuais). 

4,21 4,32 4,31 4,02 

Ativ. Extra 

O professor solicita a realização de atividades de 

pesquisa ou exercícios extra classe (biblioteca, internet e 

outros). 

4,29 4,50 4,39 4,17 

Teor. e Prát. 
O professor associa a teoria à prática através de 

atividades ou exemplos na disciplina. 
4,29 4,49 4,46 4,20 

Domínio O professor demonstra domínio do conteúdo. 4,41 4,49 4,62 4,30 

Interesse 
As relações professor-aluno ao longo da disciplina 

facilitam seu aprendizado. 
4,09 4,28 4,00 4,02 

L. A. D. D. 
O professor promove análise, discussão e esclarece 

dúvidas sobre os conteúdos ministrados. 
4,26 4,38 4,40 4,16 

Horário 
O professor cumpre o horário estabelecido pela 

Instituição. 
4,41 4,54 4,59 4,36 

Autoavaliação do 

Aluno 

Eu cumpro os horários estabelecidos e realizo as 

atividades propostas na disciplina. 
4,43 4,54 4,45 4,39 

Eu utilizo o material didático indicado pelo professor. 4,35 4,45 4,42 4,38 

Eu procuro contribuir com as discussões em sala de aula. 4,20 4,34 4,21 4,16 

Fonte: Dados da Avaliação de Ensino de Graduação 2/2017. 

 

Os cursos da área CSA não apresentaram nenhuma média inferior a 4. Os Cursos de 

Administração (ADM) e Ciências Contábeis (CCO) - Rio do Sul apresentaram todas as médias 

entre 4,02 e 4,43. Os indicadores com menor desempenho foram para os materiais 

complementares e relação professor-aluno no curso de Ciências Contábeis. Nos campi, o Curso 

de Administração – Taió apresentou médias 4,00 na relação professor-aluno e na análise, 

discussão e dúvidas. Entretanto, obteve médias superiores a 4,50 no domínio do conteúdo, nos 

conteúdos trabalhados e no cumprimento dos horários. No campus de Presidente Getúlio, as 

médias foram de 4,28 a 4,54. No Quadro 6, são apresentados os indicadores avaliados na parte 



21 

 

 

 

geral do primeiro bloco da área CSA. No Quadro 7 e Quadro 8, são apresentados os indicadores 

avaliados do segundo bloco da CSA. 

 

Quadro 6 - Indicadores de avaliação de ensino de graduação 2/2016 CSA Bloco 1 – Geral 

Indicador Pergunta ADM ADP ADT CCO 

Coordenação 
O desempenho da coordenação é adequado para o 

funcionamento do curso. 
4,23 4,49 4,25 4,24 

Atendimento 
O atendimento no Departamento Financeiro é adequado. 4,37 4,27 4,18 4,28 

O atendimento na Secretaria Acadêmica é adequado. 4,23 4,49 4,14 4,15 

Cantina O atendimento na Cantina é adequado. 4,46 3,95 4,07 4,26 

Central de Cópias O atendimento na Central de Cópias é adequado. 3,64 4,27 4,36 3,66 

Central de Estágios O atendimento na Central de Estágios é adequado. 3,72 3,71 3,75 3,74 

Laboratórios 
As instalações dos laboratórios são adequadas para as 

aulas do seu curso. 
4,17 4,17 4,36 4,24 

Internet 
O acesso à Internet facilita o desenvolvimento das 

atividades acadêmicas. 
3,75 4,39 4,46 4,10 

Biblioteca A biblioteca está adequada ao estudo e a pesquisa. 4,48 4,17 4,07 4,34 

Necessidades 

Especiais 

A UNIDAVI oferece condições de acesso aos alunos 

com deficiência e/ou pessoas com mobilidade reduzida. 
4,17 3,73 4,36 4,05 

Instalações 

Sanitárias 
As instalações sanitárias estão adequadas para o uso. 4,46 4,29 4,43 4,24 

PPC 
Consulto sempre que necessário o PPC (Projeto 

Pedagógico de Curso) disponível na página do curso. 
3,56 3,66 3,39 3,67 

Formação 
O curso contribui para o desenvolvimento da minha 

cidadania. 
4,42 4,54 4,50 4,38 

Fonte: Dados da Avaliação de Ensino de Graduação 2/2017. 

 

Quadro 7 - Indicadores de avaliação de ensino de graduação 2/2017 CSA Bloco 2 

Indicador Pergunta DIR DID DII DIP DIT 

Conteúdo 
Os conteúdos trabalhados pelo professor na disciplina 

correspondem aos apresentados no plano de ensino. 
4,41 4,51 4,26 4,57 4,55 

Material de 

Ensino 

O professor utiliza livros, capítulos de livros e apostilas, 

como material de estudo. 
4,20 4,22 4,14 4,42 4,42 

O professor utiliza materiais complementares (artigos de 

periódicos especializados, estudo de caso, manuais, 

softwares, sites, audiovisuais). 

4,12 4,30 4,05 4,42 4,37 

Ativ. Extra 

O professor solicita a realização de atividades de 

pesquisa ou exercícios extra classe (biblioteca, internet e 

outros). 

4,20 4,21 4,15 4,39 4,44 

Teor. e Prát. 
O professor associa a teoria com a prática através de 

atividades ou exemplos na disciplina. 
4,36 4,43 4,23 4,50 4,51 

Domínio O professor demonstra domínio do conteúdo. 4,43 4,54 4,35 4,59 4,62 

Interesse 
As relações professor-aluno ao longo da disciplina 

facilitam seu aprendizado. 
4,16 4,30 3,99 4,46 4,39 

L. A. D. D. 
O professor promove análise, discussão e esclarece 

dúvidas sobre os conteúdos ministrados. 
4,32 4,44 4,12 4,50 4,52 

Horário 
O professor cumpre o horário estabelecido pela 

Instituição. 
4,39 4,50 4,33 4,63 4,60 

Autoavaliação 

do Aluno 

Eu cumpro os horários estabelecidos e realizo as 

atividades propostas na disciplina. 
4,47 4,54 4,40 4,54 4,53 

Eu utilizo o material didático indicado pelo professor. 4,36 4,49 4,28 4,43 4,39 

Eu procuro contribuir com as discussões em sala de 

aula. 
4,12 4,15 4,10 4,29 4,23 

Fonte: Dados da Avaliação de Ensino de Graduação 2/2017. 
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Quadro 8 - Indicadores de avaliação de ensino de graduação 2/2017 CSA Bloco 2 – Geral 

Indicador Pergunta DIR DID DII DIP DIT 

Coordenação 
O desempenho da coordenação é adequado para o 

funcionamento do curso. 
4,13 4,37 4,22 4,22 4,34 

Atendimento 

O atendimento no Departamento Financeiro é 

adequado. 
4,34 4,38 4,24 4,17 4,29 

O atendimento na Secretaria Acadêmica é 

adequado. 
4,25 4,17 4,33 4,32 4,28 

Cantina O atendimento na Cantina é adequado. 4,32 4,43 3,85 3,66 4,32 

Central de 

Cópias 
O atendimento na Central de Cópias é adequado. 3,85 3,88 4,09 4,05 4,29 

Central de 

Estágios 
O atendimento na Central de Estágios é adequado. 3,92 4,25 3,52 4,12 4,10 

Laboratórios 
As instalações dos laboratórios são adequadas para 

as aulas do seu curso. 
4,11 4,25 3,41 4,02 3,90 

Internet 
O acesso à Internet facilita o desenvolvimento das 

atividades acadêmicas. 
3,96 4,38 4,13 4,24 4,37 

Biblioteca A biblioteca está adequada ao estudo e a pesquisa. 4,05 4,42 3,70 3,59 3,60 

Necessidades 

Especiais 

A UNIDAVI oferece condições de acesso aos 

alunos com deficiência e/ou pessoas com 

mobilidade reduzida. 

4,11 4,23 3,54 3,61 4,41 

Instalações 

Sanitárias 

As instalações sanitárias estão adequadas para o 

uso. 
4,26 4,32 4,30 4,46 4,21 

PPC 

Consulto sempre que necessário o PPC (Projeto 

Pedagógico de Curso) disponível na página do 

curso. 

3,72 4,00 3,81 3,95 4,18 

Formação 
O curso contribui para o desenvolvimento da 

minha cidadania. 
4,45 4,50 4,52 4,51 4,56 

Fonte: Dados da Avaliação de Ensino de Graduação 2/2017. 

 

No Curso de Direito, é possível observar avaliações positivas (média acima de 4) obtidas 

na coordenação de curso, no atendimento do departamento financeiro e secretaria acadêmica, 

nas instalações sanitárias e na formação oferecida pelo curso. No campus de Ituporanga, vale 

ressaltar a avaliação negativa dos laboratórios (abaixo de 3,50). Quanto à Internet, a avaliação 

inferior a 4 ocorreu apenas no campus de Rio do Sul no período noturno. A biblioteca nos campi 

de Taió, Presidente Getúlio e Ituporanga obteve médias inferiores a 4. De maneira similar, o 

atendimento da cantina e necessidades especiais nos campi de Ituporanga e Presidente Getúlio 

apresentaram avaliações inferiores. No Quadro 8, são apresentados os indicadores referentes às 

disciplinas dos cursos de Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Arquitetura e Urbanismo, 

Tecnologia em Design de Interiores e Jornalismo (Bloco 3). 

Na avaliação dos cursos de Ciências Econômicas, Arquitetura e Urbanismo, Design de 

Interiores e Jornalismo, ressaltam-se as médias inferiores a 4 na utilização de livros no Curso 

de Design de Interiores e na contribuição dos alunos nas discussões em sala de aula no curso 

de Ciências Econômicas. Nos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Jornalismo, houve 

avaliações positivas em diversos indicadores com médias entre 4,22 e 4,62. No Quadro 9 e no 
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Quadro 10, são apresentados os indicadores avaliados da parte geral do terceiro bloco da área 

CSA, relacionados aos cursos de Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Arquitetura e 

Urbanismo, Tecnologia em Design de Interiores e Jornalismo. 

 

Quadro 9 -Indicadores de avaliação de ensino de graduação 2/2017 CSA Bloco 3 

Indicador Pergunta CEC ARQ TDI JON 

Conteúdo 
Os conteúdos trabalhados pelo professor na disciplina 

correspondem aos apresentados no plano de ensino. 
4,33 4,58 4,44 4,45 

Material de 

Ensino 

O professor utiliza livros, capítulos de livros e apostilas, 

como material de estudo. 
4,26 4,40 3,85 4,49 

O professor utiliza materiais complementares (artigos de 

periódicos especializados, estudo de caso, manuais, 

softwares, sites, audiovisuais). 

4,01 4,39 4,22 4,49 

Ativ. Extra 

O professor solicita a realização de atividades de 

pesquisa ou exercícios extra classe (biblioteca, internet e 

outros). 

4,18 4,42 4,32 4,51 

Teor. e Prát. 
O professor associa a teoria à prática através de 

atividades ou exemplos na disciplina. 
4,25 4,49 4,45 4,53 

Domínio O professor demonstra domínio do conteúdo. 4,39 4,53 4,44 4,65 

Interesse 
As relações professor-aluno ao longo da disciplina 

facilitam seu aprendizado. 
4,05 4,22 4,40 4,43 

L. A. D. D. 
O professor promove análise, discussão e esclarece 

dúvidas sobre os conteúdos ministrados. 
4,16 4,39 4,37 4,61 

Horário 
O professor cumpre o horário estabelecido pela 

Instituição. 
4,36 4,62 4,39 4,51 

Autoavaliação do 

Aluno 

Eu cumpro os horários estabelecidos e realizo as 

atividades propostas na disciplina. 
4,26 4,56 4,40 4,39 

Eu utilizo o material didático indicado pelo professor. 4,32 4,50 4,27 4,31 

Eu procuro contribuir com as discussões em sala de aula. 3,97 4,31 4,32 4,41 

Fonte: Dados da Avaliação de Ensino de Graduação 2/2017. 

 

Quadro 10 - Indicadores de avaliação de ensino de graduação 2/2017 CSA Bloco 3 – Geral 

Indicador Pergunta CEC ARQ TDI JON 

Coordenação 
O desempenho da coordenação é adequado para o 

funcionamento do curso. 
4,17 3,85 4,09 4,39 

Atendimento 

O atendimento no Departamento Financeiro é 

adequado. 
4,19 4,43 4,26 3,94 

O atendimento na Secretaria Acadêmica é adequado. 4,00 4,32 4,41 3,94 

Cantina O atendimento na Cantina é adequado. 4,12 4,40 4,47 4,33 

Central de Cópias O atendimento na Central de Cópias é adequado. 3,60 3,40 3,79 3,50 

Central de Estágios O atendimento na Central de Estágios é adequado. 3,60 3,73 3,41 4,11 

Laboratórios 
As instalações dos laboratórios são adequadas para 

as aulas do seu curso. 
3,86 4,20 4,24 3,44 

Internet 
O acesso à Internet facilita o desenvolvimento das 

atividades acadêmicas. 
4,05 3,48 4,29 3,06 

Biblioteca A biblioteca está adequada ao estudo e à pesquisa. 4,19 4,37 4,38 4,17 

Necessidades 

Especiais 

A UNIDAVI oferece condições de acesso aos alunos 

com deficiência e/ou pessoas com mobilidade 

reduzida. 

4,24 3,70 3,44 3,72 

Instalações Sanitárias As instalações sanitárias estão adequadas para o uso. 4,43 4,32 4,21 4,33 

PPC 
Consulto sempre que necessário o PPC (Projeto 

Pedagógico de Curso) disponível na página do curso. 
3,57 3,71 3,68 3,72 

Formação 
O curso contribui para o desenvolvimento da minha 
cidadania. 4,19 4,35 4,29 4,33 

Fonte: Dados da Avaliação de Ensino de Graduação 2/2017. 
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Em relação aos dados do Quadro 10, é possível destacar a avaliação negativa (médias 

abaixo de 4,00) obtidas pela central de cópias e PPC. A Internet foi avaliada com médias abaixo 

de 3,50 nos cursos de Ciências Econômicas e Jornalismo. A cantina, a biblioteca, as instalações 

sanitárias e a formação do curso foram os indicadores que obtiveram médias acima de 4 nos 

curso de Ciências Econômicas, Arquitetura e Urbanismo, Design de Interiores e Jornalismo. 

 

4.3 INDICADORES CINCE 

 

Na avaliação de ensino de graduação de 2/2017, foram avaliados os cursos de 

Engenharia Civil (EGC), Engenharia Mecânica (EGN), Engenharia de Produção (EGP), 

Tecnologia em Processos Químicos (TPQ) e Sistemas de Informação (BSN) da Área de 

Ciências Naturais, Computação e Engenharias (CINCE). Nos Quadros 11 e 12, são 

apresentadas as médias alcançadas pelos cursos da área CINCE para as disciplinas e a parte 

geral, respectivamente. 

 

Quadro 11 - Indicadores de avaliação de ensino de graduação 2/2017 CINCE 

Indicador Pergunta EGC EGM EGP TPQ BSN 

Conteúdo 

Os conteúdos trabalhados pelo professor na 

disciplina correspondem aos apresentados no plano 

de ensino. 

4,31 4,50 4,42 4,81 4,49 

Material de 

Ensino 

O professor utiliza livros, capítulos de livros e 

apostilas, como material de estudo. 
4,05 4,32 4,17 4,76 4,23 

O professor utiliza materiais complementares 

(artigos de periódicos especializados, estudo de caso, 

manuais, softwares, sites, audiovisuais). 

3,92 4,16 4,20 4,81 4,34 

Ativ. Extra 

O professor solicita a realização de atividades de 

pesquisa ou exercícios extra classe (biblioteca, 

internet e outros). 

4,05 4,38 4,30 4,85 4,49 

Teor. e Prát. 
O professor associa a teoria à prática através de 

atividades ou exemplos na disciplina. 
4,17 4,41 4,27 4,82 4,46 

Domínio O professor demonstra domínio do conteúdo. 4,28 4,56 4,41 4,85 4,52 

Interesse 
As relações professor-aluno ao longo da disciplina 

facilitam seu aprendizado. 
3,96 4,39 4,18 4,74 4,32 

L. A. D. D. 
O professor promove análise, discussão e esclarece 

dúvidas sobre os conteúdos ministrados. 
4,11 4,40 4,27 4,78 4,41 

Horário 
O professor cumpre o horário estabelecido pela 

Instituição. 
4,28 4,55 4,43 4,85 4,50 

Autoavaliação do 

Aluno 

Eu cumpro os horários estabelecidos e realizo as 

atividades propostas na disciplina. 
4,28 4,45 4,35 4,71 4,32 

Eu utilizo o material didático indicado pelo 

professor. 
4,30 4,47 4,28 4,63 4,25 

Eu procuro contribuir com as discussões em sala de 

aula. 
4,10 4,27 4,29 4,57 4,24 

Fonte: Dados da Avaliação de Ensino de Graduação 2/2017. 
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No Quadro 11, ressalta-se as médias avaliadas como positivas pelo Curso de Tecnologia 

em Processos Químicos (TPQ). O curso de Engenharia Civil obteve médias inferiores a 4 nos 

indicadores de materiais complementares e na relação professor-aluno. O Curso de Tecnologia 

em Processos Químicos e Sistemas de Informação (médias acima de 4,50).   

 

Quadro 12 - Indicadores de avaliação de ensino de graduação 2/2017 CINCE – Geral 

Indicador Pergunta EGC EGM EGP TPQ BSN 

Coordenação 
O desempenho da coordenação é adequado para o 

funcionamento do curso. 
4,03 4,12 3,84 4,21 4,46 

Atendimento 

O atendimento no Departamento Financeiro é 

adequado. 
4,22 4,27 4,28 4,86 4,38 

O atendimento na Secretaria Acadêmica é adequado. 4,17 4,31 4,18 4,93 4,38 

Cantina O atendimento na Cantina é adequado. 4,25 4,38 4,17 4,64 4,39 

Central de Cópias O atendimento na Central de Cópias é adequado. 3,65 4,19 3,68 4,21 4,15 

Central de 

Estágios 
O atendimento na Central de Estágios é adequado. 3,71 3,62 3,66 4,57 3,98 

Laboratórios 
As instalações dos laboratórios são adequadas para 

as aulas do seu curso. 
3,99 4,12 3,92 4,14 4,45 

Internet 
O acesso à Internet facilita o desenvolvimento das 

atividades acadêmicas. 
3,82 4,23 3,86 4,29 4,22 

Biblioteca A biblioteca está adequada ao estudo e à pesquisa. 4,20 4,31 4,29 4,79 4,48 

Necessidades 

Especiais 

A UNIDAVI oferece condições de acesso aos alunos 

com deficiência e/ou pessoas com mobilidade 

reduzida. 

3,99 3,77 3,91 4,79 4,15 

Instalações 

Sanitárias 
As instalações sanitárias estão adequadas para o uso. 4,30 4,31 4,30 4,71 4,44 

PPC 
Consulto sempre que necessário o PPC (Projeto 

Pedagógico de Curso) disponível na página do curso. 
3,54 3,96 3,67 4,14 3,85 

Formação 
O curso contribui para o desenvolvimento da minha 

cidadania. 
4,17 4,15 4,18 4,50 4,39 

Fonte: Dados da Avaliação de Ensino de Graduação 2/2017 

 

Nas médias obtidas na área CINCE na avaliação de ensino de graduação (parte geral) 

em 2/2017, destacam-se as avaliações positivas em todos os cursos para os indicadores 

atendimento (departamento financeiro e secretaria acadêmica), cantina, biblioteca, instalações 

sanitárias e formação do curso. Nos demais indicadores, as avaliações abaixo da média 4 se 

concentraram principalmente nos cursos de Engenharia Civil e Engenharia de Produção.  

 

4.4 INDICADORES CHALEC 

 

Na área de Ciências Humanas, Linguagens e Artes, Educação e Comunicação 

(CHALEC) foram avaliados os cursos de Ciências Biológicas, Licenciatura em Educação Física 

e Pedagogia. Nos Quadros 13 e 14, são apresentados as médias alcançadas pelos cursos da Área 

CHALEC referente às disciplinas e à parte geral, respectivamente. 
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Quadro 13 - Indicadores de avaliação de ensino de graduação 2/2017 CHALEC 

Indicador Pergunta CBI EDL PED 

Conteúdo 
Os conteúdos trabalhados pelo professor na disciplina 

correspondem aos apresentados no plano de ensino. 
4,37 4,51 4,50 

Material de 

Ensino 

O professor utiliza livros, capítulos de livros e apostilas, como 

material de estudo. 
4,39 4,34 4,43 

O professor utiliza materiais complementares (artigos de 

periódicos especializados, estudo de caso, manuais, softwares, 

sites, audiovisuais). 

4,40 4,40 4,41 

Ativ. Extra 
O professor solicita a realização de atividades de pesquisa ou 

exercícios extra classe (biblioteca, internet e outros). 
4,40 4,43 4,45 

Teor. e Prát. 
O professor associa a teoria à prática através de atividades ou 

exemplos na disciplina. 
4,39 4,47 4,46 

Domínio O professor demonstra domínio do conteúdo. 4,39 4,53 4,53 

Interesse 
As relações professor-aluno ao longo da disciplina facilitam seu 

aprendizado. 
4,31 4,45 4,35 

L. A. D. D. 
O professor promove análise, discussão e esclarece dúvidas 

sobre os conteúdos ministrados. 
4,36 4,45 4,46 

Horário O professor cumpre o horário estabelecido pela Instituição. 4,35 4,50 4,46 

Autoavaliação 

do Aluno 

Eu cumpro os horários estabelecidos e realizo as atividades 

propostas na disciplina. 
4,50 4,49 4,53 

Eu utilizo o material didático indicado pelo professor. 4,45 4,47 4,47 

Eu procuro contribuir com as discussões em sala de aula. 4,44 4,41 4,35 

Fonte: Dados da Avaliação de Ensino de Graduação 2/2017. 

 

Quadro 14 - Indicadores de avaliação de ensino de graduação 2/2017 CHALEC – Geral 

Indicador Pergunta CBI EDL PED 

Coordenação 
O desempenho da coordenação é adequado para o 

funcionamento do curso. 
4,26 4,47 4,06 

Atendimento 
O atendimento no Departamento Financeiro é adequado. 4,35 4,36 4,44 

O atendimento na Secretaria Acadêmica é adequado. 4,43 4,37 4,38 

Cantina O atendimento na Cantina é adequado. 4,48 4,38 4,56 

Central de 

Cópias 
O atendimento na Central de Cópias é adequado. 3,74 4,15 3,94 

Central de 

Estágios 
O atendimento na Central de Estágios é adequado. 4,30 4,19 4,03 

Laboratórios 
As instalações dos laboratórios são adequadas para as aulas do 

seu curso. 
4,43 4,47 4,24 

Internet 
O acesso à Internet facilita o desenvolvimento das atividades 

acadêmicas. 
4,35 4,14 4,29 

Biblioteca A biblioteca está adequada ao estudo e à pesquisa. 4,57 4,50 4,41 

Necessidades 

Especiais 

A UNIDAVI oferece condições de acesso aos alunos com 

deficiência e/ou pessoas com mobilidade reduzida. 
4,17 4,44 4,47 

Instalações 

Sanitárias 
As instalações sanitárias estão adequadas para o uso. 4,48 4,45 4,51 

PPC 
Consulto sempre que necessário o PPC (Projeto Pedagógico de 

Curso) disponível na página do curso. 
4,13 4,09 3,88 

Formação O curso contribui para o desenvolvimento da minha cidadania. 4,57 4,47 4,65 

Fonte: Dados da Avaliação de Ensino de Graduação 2/2017. 

 

No Quadro 14, destacam-se as médias com valores positivos em todos os indicadores 

avaliados na pesquisa aplicada aos cursos da área CHALEC. As médias tiveram variação entre 

4,27 e 4,61. Os alunos dos cursos da área CHALEC avaliaram de forma positiva os indicadores 
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relacionados à parte geral, com exceção da central de cópias (nos cursos de Ciências Biológicas, 

Pedagogia e Psicologia), Internet (no curso de Psicologia) e PPC (nos cursos de Pedagogia e 

Psicologia). Vale ressaltar a avaliação positiva da biblioteca nos cursos de Ciências Biológicas 

e Licenciatura em Educação Física.  

 

4.5 INDICADORES CIMESB 

 

A avaliação de ensino de graduação em 2/2017 avaliou os Cursos de Enfermagem, 

Medicina, Psicologia e Educação Física (bacharelado) na Área de Ciências Biológicas, Médicas 

e da Saúde (CIMESB). Nos Quadros 15 e 16, são apresentadas as médias alcançadas pelos 

cursos da área CINCE no que se refere às disciplinas e à parte geral, respectivamente.  

 

Quadro 15 - Indicadores de avaliação de ensino de graduação 2/2017 CIMESB 

Indicador Pergunta EFM EDF PSN 

Conteúdo 
Os conteúdos trabalhados pelo professor na disciplina 

correspondem aos apresentados no plano de ensino. 
4,61 4,46 4,55 

Material de 

Ensino 

O professor utiliza livros, capítulos de livros e apostilas, como 

material de estudo. 
4,31 4,21 4,48 

O professor utiliza materiais complementares (artigos de 

periódicos especializados, estudo de caso, manuais, softwares, 

sites, audiovisuais). 

4,36 4,26 4,48 

Ativ. Extra 
O professor solicita a realização de atividades de pesquisa ou 

exercícios extra classe (biblioteca, internet e outros). 
4,39 4,32 4,50 

Teor. e Prát. 
O professor associa a teoria com a prática através de atividades ou 

exemplos na disciplina. 
4,40 4,47 4,50 

Domínio O professor demonstra domínio do conteúdo. 4,63 4,48 4,57 

Interesse 
As relações professor-aluno ao longo da disciplina facilitam seu 

aprendizado. 
4,29 4,32 4,31 

L. A. D. D. 
O professor promove análise, discussão e esclarece dúvidas sobre 

os conteúdos ministrados. 
4,43 4,37 4,44 

Horário O professor cumpre o horário estabelecido pela Instituição. 4,45 4,49 4,61 

Autoavaliação 

do Aluno 

Eu cumpro os horários estabelecidos e realizo as atividades 

propostas na disciplina. 
4,53 4,38 4,47 

Eu utilizo o material didático indicado pelo professor. 4,45 4,27 4,44 

Eu procuro contribuir com as discussões em sala de aula. 4,26 4,22 4,23 

Fonte: Dados da Avaliação de Ensino de Graduação 2/2017. 

 

No Quadro 15, destacam-se as médias com valores positivos em todos os indicadores 

avaliados na pesquisa dos cursos da área CIMESB. As médias variaram entre 4,21 e 4,65. 
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Nas médias obtidas na área CIMESB na avaliação de ensino de graduação (parte geral) 

em 2/2017, destacam-se as avaliações positivas em todos os cursos para os indicadores 

formação, coordenação, atendimento (departamento financeiro, secretaria acadêmica e 

cantina), laboratórios e instalações sanitárias.  

 

Quadro 16 - Indicadores de avaliação de ensino de graduação 2/2017 CIMESB – Geral 

Indicador Pergunta EFM EDF PSN 

Coordenação 
O desempenho da coordenação é adequado para o 

funcionamento do curso. 
4,22 4,31 4,45 

Atendimento 
O atendimento no Departamento Financeiro é adequado. 4,30 4,37 4,38 

O atendimento na Secretaria Acadêmica é adequado. 4,47 4,33 4,31 

Cantina O atendimento na Cantina é adequado. 4,43 4,38 4,49 

Central de Cópias O atendimento na Central de Cópias é adequado. 3,85 4,06 3,89 

Central de Estágios O atendimento na Central de Estágios é adequado. 4,27 3,95 4,03 

Laboratórios 
As instalações dos laboratórios são adequadas para as aulas 

do seu curso. 
4,33 4,02 4,25 

Internet 
O acesso à Internet facilita o desenvolvimento das 

atividades acadêmicas. 
4,63 3,94 3,95 

Biblioteca A biblioteca está adequada ao estudo e à pesquisa. 4,38 4,40 4,41 

Necessidades 

Especiais 

A UNIDAVI oferece condições de acesso aos alunos com 

deficiência e/ou pessoas com mobilidade reduzida. 
4,28 4,24 4,09 

Instalações Sanitárias As instalações sanitárias estão adequadas para o uso. 4,33 4,37 4,30 

PPC 
Consulto sempre que necessário o PPC (Projeto Pedagógico 

de Curso) disponível na página do curso. 
3,98 3,91 3,72 

Formação 
O curso contribui para o desenvolvimento da minha 

cidadania. 
4,55 4,46 4,59 

Fonte: Dados da Avaliação de Ensino de Graduação 2/2017. 

 

4.5.1 Curso de Medicina 

 

O Curso de Medicina foi avaliado por meio de coleta de dados manual, aplicada no dia 

21 de novembro. Em virtude da atuação dos professores em diversos cenários e unidades 

curriculares, optou-se pela coleta de dados na avaliação de ensino de graduação por professor. 

O instrumento foi adaptado na sua linguagem para suprir as diferenças existentes pela aplicação 

de metodologias ativas no curso de Medicina. 

Desta forma, os resultados apresentados nas Tabelas 7 a 22 são relacionados a cada 

resposta nos instrumentos de pesquisa. Na Tabela 6, são apresentados os resultados de todos os 

professores que atuaram no curso de Medicina no segundo semestre de 2017. Por razões de 

confidencialidade (designação pelo nome do professor) e reprodução de comentários de alunos, 

estes dados foram suprimidos, porém estão disponíveis no arquivo da CPA. 
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Abaixo de cada tabela, são reproduzidos nos Quadros 17 a 32, os comentários dos alunos 

sobre o professor coletados na pesquisa de ensino de graduação em 2/2017. 

  

Tabela 6 - Resultado geral do curso de medicina 

Questões 
Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Não 

concordo

nem 

discordo 

Concordo 
Concordo 

Totalmente 
Média 

1. Os conteúdos 

trabalhados pelo professor na(s) 

unidade(s) curricular(es) neste 

semestre correspondem aos 

apresentados no plano de ensino. 

6 20 46 154 235 4,28 

2. O professor incentiva o 

uso de recursos 

pedagógicos/estudos (livros, 

artigos, laboratórios, biblioteca, 

serviços de saúde, comunidade e 

outros) 

9 9 43 142 257 4,37 

3. O professor estimula a 

realização de atividades de 

pesquisa ou exercícios extra 

classe (biblioteca, internet e 

outros). 

8 15 42 138 258 4,35 

4. O professor associa a 

teoria com a prática através de 

atividades ou exemplos na(s) 

unidade(s) curricular(es). 

10 14 60 127 249 4,28 

5. O professor demonstra 

domínio do conteúdo. 
12 12 53 116 266 4,33 

6. As relações professor-

estudante ao longo da(s) 

unidade(s) curricular(es) 

facilitam seu aprendizado. 

8 18 60 106 269 4,32 

7. O professor promove 

análise, discussão e esclarece 

dúvidas sobre os conteúdos 

construídos. 

9 21 53 132 246 4,27 

8. O professor cumpre o 

horário estabelecido pela 

Instituição. 

2 5 10 117 324 4,65 

9. Eu cumpro os horários 

estabelecidos e realizo as 

atividades propostas na unidade 

curricular. 

1 1 8 144 307 4,64 

10. Eu utilizo o material 

didático indicado pelo professor. 
0 2 25 145 285 4,56 

11. Eu procuro contribuir 

com as discussões nas atividades 

pedagógicas. 

0 3 22 156 278 4,54 

Total/Média 65 120 422 1477 2974 4,42 

Fonte: Dados da Avaliação de Ensino de Graduação 2/2017. 

 



30 

 

 

 

A média da avaliação dos professores de Medicina foi 4,42, a média mais baixa 

registrada foi de 3,41 e a mais alta 4,91. É possível observar que no curso de Medicina, há uma 

grande variação nas avaliações dos alunos em relação aos profissionais médicos e os demais 

professores que estão atuando no curso. Na Tabela 7, constam os resultados da avaliação do 

instrumento de pesquisa da parte geral e no Quadro 33 estão os comentários dos alunos 

(suprimidos à custa da citação de nomes de professores). 

 

Tabela 7 - Resultado da parte geral do instrumento de pesquisa 

Questões 
Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Não 

concordo, 

nem 

discordo 

Concordo 
Concordo 

Totalmente 
Média 

1.       O desempenho da coordenação é 

adequado para o funcionamento do 

curso. 

0 0 3 12 14 4,38 

2.       As instalações dos laboratórios 

são adequadas para as atividades do 

curso. 

1 0 4 8 16 4,31 

3.       O acesso à Internet facilita o 

desenvolvimento das atividades 

acadêmicas. 

0 2 5 11 11 4,07 

4.       A biblioteca está adequada ao 

estudo e à pesquisa. 
0 4 2 11 11 4,04 

5.       O atendimento no Departamento 

Financeiro é adequado. 
1 3 5 13 7 3,76 

6.       O atendimento na Secretaria 

Acadêmica é adequado. 
1 0 3 15 10 4,14 

7.       O atendimento na Cantina é 

adequado. 
0 2 4 6 17 4,31 

8.       O atendimento na Central de 

Cópias é adequado. 
0 4 6 10 7 3,74 

9.       O atendimento na Central de 

Estágios é adequado. 
0 0 11 4 2 3,47 

10.   A UNIDAVI oferece condições de 

acesso aos estudantes com deficiência 

e/ou pessoas com mobilidade reduzida. 

0 2 5 15 7 3,93 

11.   As instalações sanitárias estão 

adequadas para o uso. 
0 0 2 11 16 4,48 

12.   Consulto sempre que necessário o 

Caderno do Estudante que recebi na 1ª 

semana de atividades pedagógicas da 

fase letiva. 

1 0 1 14 13 4,31 

13.   O curso contribui para o 

desenvolvimento da minha cidadania. 
0 0 0 9 20 4,69 

Total/Média 4 17 51 139 151 4,15 

Fonte: Dados da Avaliação de Ensino de Graduação 2/2017. 

 

Nos comentários dos alunos, é possível observar três pontos de melhoria citados: o 

acesso à Internet, o acervo da Biblioteca e a estrutura da cantina. Alguns consideram relevante 

que as atividades de tutoria fossem realizadas por profissionais médicos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa de ensino de graduação está prevista no plano de desenvolvimento 

institucional (PDI) e ocorreu no segundo semestre de 2017 nos cursos oferecidos em todos os 

campi e nos turnos matutino, vespertino e noturno. A amostra atingiu 63,18% dos alunos 

matriculados (1.918) e foram obtidas 65,54% das respostas nas avaliações relacionadas às 

disciplinas participantes do processo de avaliação de ensino de graduação 2/2017. 

Todos os cursos participantes da análise obtiveram percentuais de respostas acima dos 

50%. As amostras que apresentaram percentuais inferiores a 50% tiveram seus registros 

excluídos do sistema e são apresentados somente os índices de participação no Apêndice B. 

Neste processo, foram excluídos os dados de 61 disciplinas dos Cursos de Administração, 

Ciências Econômicas, Direito (Matutino, Noturno e Ituporanga), Enfermagem, Engenharia 

Civil e Psicologia. 

No instrumento que avaliou as disciplinas, todos os indicadores obtiveram avaliação 

superior em relação aos semestres anteriores; as médias ficaram entre 4,27 e 4,50. O indicador 

domínio, que representa o domínio do conteúdo pelo professor, atingiu 4,50. Esta foi a primeira 

vez que isto acontece, desde o ano de 2012 quando foram reformulados os instrumentos de 

pesquisa de ensino de graduação.  

Na parte geral do instrumento de pesquisa de avaliação de ensino de graduação, todos 

os indicadores demonstraram uma evolução positiva em relação aos valores médios alcançados 

nos últimos três anos; as médias alcançaram valores superiores a 4 em 75% dos indicadores, 

ficando entre 3,81 e 4,37. Como ponto de melhoria, os alunos do curso de medicina registraram 

nos comentários, que há insuficiência de acervo para o curso.  

Os Apêndices D, E, F e G apresentam os relatórios com resultados dos indicadores e os 

comentários relacionados a cada disciplina, turma e curso. Nos apêndices, é possível constatar 

a coerência entre as avaliações subjetivas dos alunos e as médias alcançadas nos indicadores 

das disciplinas. De maneira similar, na parte geral, os comentários sobre os indicadores refletem 

as notas que os alunos atribuíram nas questões com padrão de resposta objetivo.   

Os resultados do processo de avaliação de ensino de graduação, após sua validação pela 

Comissão Própria de Avaliação, são encaminhados para a reitoria, e, posteriormente, às Pró-

reitorias e Coordenações de Curso. As coordenações de cursos devem realizar reuniões com o 

seu Núcleo Docente Estruturante para identificar possíveis correções de fragilidades 

identificadas pelos discentes e avaliar ações de melhoria contínua e cumprimento das metas 
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propostas nos planos de ação do Planejamento Estratégico. No âmbito da Reitoria, deverá 

ocorrer o alinhamento estratégico dos objetivos e metas institucionais. Por meio dos resultados 

obtidos nas pesquisas, é possível determinar quais ações podem corrigir determinadas situações 

que não satisfatórias no olhar da comunidade acadêmica. 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTOS DE PESQUISA – CURSO DE MEDICINA 

UNIDADES CURRICULARES 

Professor: XXXXXXXXXXXXXXX 

Questões 
Concordo 

Totalmente 
Concordo 

Não 

concordo 

nem 

discordo 

Discordo 
Discordo 

Totalmente 

12. Os conteúdos trabalhados pelo 

professor na(s) unidade(s) 

curricular(es) neste semestre 

correspondem aos apresentados 

no plano de ensino. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

13. O professor incentiva o uso de 

recursos pedagógicos/estudos 

(livros, artigos, laboratórios, 

biblioteca, serviços de saúde, 

comunidade e outros) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

14. O professor estimula a realização 

de atividades de pesquisa ou 

exercícios extra classe 

(biblioteca, internet e outros). 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

15. O professor associa a teoria com 

a prática através de atividades ou 

exemplos na(s) unidade(s) 

curricular(es). 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

16. O professor demonstra domínio 

do conteúdo. 
(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

17. As relações professor-estudante 

ao longo da(s) unidade(s) 

curricular(es) facilitam seu 

aprendizado. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

18. O professor promove análise, 

discussão e esclarece dúvidas 

sobre os conteúdos construídos. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

19. O professor cumpre o horário 

estabelecido pela Instituição. 
(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

20. Eu cumpro os horários 

estabelecidos e realizo as 

atividades propostas na unidade 

curricular. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

21. Eu utilizo o material didático 

indicado pelo professor. 
(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

22. Eu procuro contribuir com as 

discussões nas atividades 

pedagógicas. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Comentários: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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PARTE GERAL 

Questões 
Concordo 

Totalmente 
Concordo 

Não 

concordo 

nem 

discordo 

Discordo 
Discordo 

Totalmente 

1. O desempenho da coordenação 

é adequado para o 

funcionamento do curso. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

2. As instalações dos laboratórios 

são adequadas para as 

atividades do curso. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

3. O acesso à Internet facilita o 

desenvolvimento das atividades 

acadêmicas. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

4. A biblioteca está adequada ao 

estudo e à pesquisa. 
(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

5. O atendimento no 

Departamento Financeiro é 

adequado. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

6. O atendimento na Secretaria 

Acadêmica é adequado. 
(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

7. O atendimento na Cantina é 

adequado. 
(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

8. O atendimento na Central de 

Cópias é adequado. 
(   ) (   ) (   ) (   ) 

Não Utilizo 

 (   ) 

9. O atendimento na Central de 

Estágios é adequado. 
(   ) (   ) (   ) (   ) 

Não Utilizo 

 (   ) 

10. A UNIDAVI oferece condições 

de acesso aos estudantes com 

deficiência e/ou pessoas com 

mobilidade reduzida. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

11. As instalações sanitárias estão 

adequadas para o uso. 
(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

12. Consulto sempre que necessário 

o Caderno do Estudante que 

recebi na 1ª semana de 

atividades pedagógicas da fase 

letiva. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

13. O curso contribui para o 

desenvolvimento da minha 

cidadania. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

Comentários: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


