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1 INTRODUÇÃO 

 

A Avaliação Institucional busca direcionar a instituição para o atendimento da sua 

missão, ou seja, “promover o conhecimento e o desenvolvimento sustentável da Região do Alto 

Vale do Itajaí por meio do Ensino, da Pesquisa e Extensão, com qualidade de suas ações e 

resultados”, através do levantamento de dados que permitam melhorar o processo de Ensino, 

Pesquisa e Extensão e atendam às exigências do Ministério de Educação.  

O processo de avaliação interna estabelece um diagnóstico dos 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. 

Com esta visão, entende-se que a Unidavi pode elaborar 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 e de seu trabalho adjacente aos demais setores da 

Instituição. 

A Avaliação de Ensino de Graduação tem por objetivo avaliar as percepções dos alunos 

dos cursos de graduação sobre aspectos pedagógicos, de infraestrutura e 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, encaminhados à Reitoria. 

O período de Avaliação Institucional se estendeu durante os meses de setembro a 

novembro. Inicialmente, foi realizada a atualização dos instrumentos de pesquisa para a parte 

das disciplinas e a parte geral. Foram revisados pelo Colegiado de Coordenadores de Curso e 

pela Comissão Própria de Avaliação no mês de setembro. A coleta dos dados ocorreu nos meses 

de outubro e novembro, a análise dos resultados no mês de novembro e a elaboração do 

relatório, aprovação pela Comissão Própria de Avaliação e consequente encaminhamento à 

Reitoria ocorreu no mês de novembro. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

A Avaliação Institucional acontece por conta de determinação legal estabelecida pelo 

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 e 

com base nas diretrizes estabelecidas pela Lei nº 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 Avaliação 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 Comissão Própria de Avaliação tem autonomia 

em relação aos conselhos e órgãos colegiados da IES. Como política, 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.  

Assim, a Avaliação de Ensino de Graduação, no modelo atual teve seu início no ano de 

2007 e segue sendo o instrumento principal para que os cursos de graduação possam nortear 

suas ações. A Comissão Própria de Avaliação tem aprimorado seus instrumentos de pesquisa e 

buscado analisar os resultados para avaliar as percepções dos principais stakeholders da IES. 
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3 METODOLOGIA 

 

O processo avaliativo do Ensino de Graduação no segundo semestre de 2018 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-

se ampliar a compreensão dos eventos selecionados. Foram utilizadas as modalidades de 

pesquisa exploratória e a estatística descritiva, por meio da aplicação de questionários a todos 

os discentes da Instituição.  

A definição da escala utilizada para cada uma das questões, tanto no instrumento de 

avaliação das disciplinas como no instrumento de avaliação geral, foi realizada com base na 

escala de Likert. A escala visa medir as atitudes e o grau de conformidade dos pesquisados em 

relação a afirmações que envolvem o desempenho dos serviços prestados pela Instituição, 

mostrando mais especificamente o quanto concorda ou discorda de determinadas atitudes ou 

ações descritas nas questões de cada instrumento.  

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 do 

instrumento de pesquisa de ensino de graduação aplicadas para cada disciplina são apresentadas 

no Quadro 1.  

 

Quadro 1 - Questões aplicadas no instrumento de avaliação das disciplinas 

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 extraclasse 

(biblioteca, Internet e outros). 

Teor. e Prát. O professor associa a teoria à 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 do 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 no instrumento de avaliação geral 

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 a 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. 

 

O instrumento de pesquisa foi aprovado no Colegiado de Coordenadores no dia 19 de 

setembro de 2018 e na Comissão Própria de Avaliação no dia 01 de outubro de 2018. 

O processo de coleta de dados aconteceu por questionário em meio eletrônico, 

disponibilizado no Sistema Mentor, no período de 02 a 26 de outubro, aos acadêmicos dos 

cursos de: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, 

Direito, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Educação Física 

Bacharelado e Licenciatura, Enfermagem, Pedagogia, Psicologia, Sistemas de Informação, 

Tecnólogo em Design de Interiores e Tecnólogo em Produção Multimídia, abrangendo todos 

os campi da Instituição. 

No curso de Medicina, a pesquisa de ensino de graduação foi aplicada nos dias 20 e 21 

de novembro de 2018 por meio da utilização do Google Forms®, em virtude de particularidades 

no formato das disciplinas. Os instrumentos de pesquisa utilizados foram revisados junto à 

Coordenação do Curso e aprovados na reunião da CPA no dia 01 de outubro de 2018. Constam 

dos Quadros 3 e 4.  
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 Quadro 3 - Questões aplicadas no instrumento de avaliação das disciplinas - Curso de Medicina 

Indicador Pergunta 

Conteúdo 
Os conteúdos trabalhados pelo professor na(s) unidade(s) curricular(es) neste semestre 

correspondem aos apresentados no plano de ensino. 

Material de Ensino 
O professor utiliza livros e 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(s) 

unidade(s) curricular(es). 

Domínio O professor demonstra domínio do conteúdo. 

Interesse 
As relações professor-estudante ao longo da(s) unidade(s) curricular(es) 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 unidade 

curricular. 

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. 

 

 Quadro 4 - Questões aplicadas no instrumento para a avaliação geral  - Curso de Medicina 

Indicador Pergunta 

Coordenação O desempenho do coordenador 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 a 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 Caderno do Estudante. 

Formação O curso contribui para o desenvolvimento da minha cidadania. 

 Fonte: Ata da Comissão Própria de Avaliação 

 

A maioria das disciplinas passaram pelo processo de avaliação, salvo disciplinas de 

prática de ensino, trabalhos de conclusão de curso e aquelas com carga horária de 36 horas que 

iniciaram suas aulas a partir do dia 27 de setembro, data que marca o início da segunda metade 

do semestre. Cabe ressaltar que as disciplinas de 36 horas que iniciaram suas aulas a partir do 

dia 27 de setembro não são avaliadas devido à não existência da quantidade mínima de 

encontros decorridos até o fim do período de Avaliação Institucional. Assim, não há tempo 

hábil para análise por parte dos envolvidos. De maneira similar, as disciplinas de prática de 

ensino e trabalhos de conclusão de curso não passam pelo processo de avaliação, pois são 
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disciplinas com formatos diferenciados que dependem do contato individual de cada acadêmico 

com seu orientador. As disciplinas que não participaram no processo de avaliação de ensino de 

graduação em 2/2018 são apresentadas no Apêndice A.  

A amostra para a aplicação do instrumento de avaliação (parte geral) foi calculada com 

base na técnica de amostragem sistemática descrita por Barbetta (1994, p. 45), como ilustra a 

Figura 1. 

 

                                               Figura 1- Fórmula para cálculo do tamanho da amostra 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: Barbetta (1994, p. 45). 

 

O cálculo do tamanho da amostra considerou a população de 2.698 alunos de graduação 

da Unidavi matriculados no segundo semestre de 2018 e erro amostral de 5%, totalizando uma 

amostra de 349 respondentes o que corresponde a 12,80% do total de alunos. 

Para o cálculo do tamanho da amostra do instrumento de avaliação (disciplinas) foi 

calculado um segundo parâmetro baseado na população de cada curso e fazendo uso da técnica 

estratificada proporcional descrita por Barbetta (1994, p.49), com nível de significância de 95% 

sendo mostrada na Tabela 1. 

 

    Tabela 1 - Amostra proporcional instrumento de avaliação - Disciplinas 2/2018 

                                                                                                                                 (continua) 

Curso Alunos Matriculados Amostra Percentual 

Administração (ADM) 248 153 61,73% 

Administração – Presidente Getúlio (ADP) 51 45 88,69% 

Administração – Taió (ADT) 19 18 95,47% 

Arquitetura e Urbanismo (ARQ) 142 105 73,80% 

Sistemas de Informação (BSN) 90 73 81,63% 

 Ciências Contábeis (CCO) 145 106 73,39% 
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                                                                                                                                                    (conclusão) 

     Fonte: Dados da Avaliação de Ensino de Graduação 2/2018. 

 

Em relação à motivação e conscientização dos acadêmicos quanto à participação no 

processo de Avaliação Institucional, um material de divulgação, desenvolvido pelo 

Departamento de Eventos, Comunicação e Marketing, foi lançado nas mídias digitais da 

Instituição. Foram colados cartazes em todas as salas de aula e encaminhados e-mails aos alunos 

e professores antes e durante todo o processo. Além disso, houve a participação da representante 

de Avaliação Institucional na reunião de lideranças do semestre, elucidando dúvidas a respeito 

do processo e buscando apoio dos líderes em relação as suas turmas para maior adesão por parte 

dos respondentes.   

Durante todo o processo houve o acompanhamento das amostras por meio de relatórios 

extraídos do Sistema Mentor e transformados em planilhas Excel® para cálculo de percentuais. 

Estes foram encaminhados à Reitoria, Pró-reitoria e as Coordenações dos Cursos por e-mail no 

decorrer de todo o processo, especificamente nos dias 09, 16, 22, 23 e 25 de outubro de 2018. 

Ao final da coleta, os dados referentes ao número de respostas obtidas por curso no 

instrumento de avaliação de ensino de graduação (parte geral) totalizaram 71,60%. Em relação 

ao instrumento de avaliação de ensino de graduação (disciplinas), o percentual de participação 

foi de 74,70%. As amostras e percentuais por disciplina foram sumarizadas por curso. As 

Tabelas 2 e 3 apresentam, respectivamente, o percentual de participação por curso para a parte 

geral e para a parte das disciplinas. 

Ciências Contábeis - Taió (CCT) 21 20 95,01% 

Ciências Econômicas (CEC) 61 53 86,77% 

Direito - Diurno (DID) 132 99 75,19% 

Direito – Ituporanga (DII) 82 68 82,99% 

Direito – Presidente Getúlio (DIP) 33 30 92,38% 

Direito (DIR) 560 233 41,67% 

Direito – Taió (DIT) 111 87 78,28% 

Educação Física – Bacharelado (EDF) 140 104 74,07% 

Educação Física – Licenciatura (EDL) 75 63 84,21% 

Enfermagem (EFM) 94 76 80,97% 

Engenharia Civil (EGC) 233 147 63,19% 

Engenharia Mecânica (EGM) 36 33 91,74% 

Engenharia de Produção (EGP) 73 62 84,57% 

Medicina (MED) 92 75 81,30% 

Pedagogia (PED) 20 19 95,24% 

Psicologia (PSN) 231 146 63,39% 

Tecnologia em Produção Multimídia (PRM) 25 24 94,12% 

Tecnologia em Design de Interiores (TDI) 46 41 89,69% 
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           Tabela 2 - Percentuais de participação – respostas ao instrumento de avaliação – Parte Geral 2/2018 

Curso Aplicados Respondidos Percentual 

Administração (ADM) 248 155 62,50% 

Administração – Presidente Getúlio (ADP) 51 43 84,31% 

Administração – Taió (ADT) 19 17 89,47% 

Arquitetura e Urbanismo (ARQ) 142 91 64,08% 

Sistemas de Informação (BSN) 90 72 80,00% 

 Ciências Contábeis (CCO) 145 95 65,52% 

Ciências Contábeis - Taió (CCT) 21 19 90,48% 

Ciências Econômicas (CEC) 61 45 73,77% 

Direito - Diurno (DID) 132 92 69,70% 

Direito – Ituporanga (DII) 82 73 89,02% 

Direito – Presidente Getúlio (DIP) 33 25 75,76% 

Direito (DIR) 560 382 68,21% 

Direito – Taió (DIT) 111 96 86,49% 

Educação Física – Bacharelado (EDF) 140 116 82,86% 

Educação Física – Licenciatura (EDL) 75 57 76,00% 

Enfermagem (EFM) 94 80 85,11% 

Engenharia Civil (EGC) 233 128 54,94% 

Engenharia Mecânica (EGM) 36 26 72,22% 

Engenharia de Produção (EGP) 73 64 87,67% 

Medicina (MED) 92 79 85,87% 

Pedagogia (PED) 20 15 75,00% 

Psicologia (PSN) 231 152 65,80% 

Tecnologia em Produção Multimídia (PRM) 25 23 92,00% 

Tecnologia em Design de Interiores (TDI) 46 30 65,22% 

Total 2760 1975 71,6% 

           Fonte: Dados da Avaliação de Ensino de Graduação 2/2018. 

 

            Tabela 3 - Percentuais de participação – respostas ao instrumento de avaliação – Disciplinas 2/2018 

           (continua) 

Curso Aplicados Respondidos Percentual 

Administração (ADM) 1053 730 69,33% 

Administração – Presidente Getúlio (ADP) 209 172 82,30% 

Administração – Taió (ADT) 80 77 96,25% 

Arquitetura e Urbanismo (ARQ) 663 469 70,74% 

Sistemas de Informação (BSN) 357 304 85,15% 

 Ciências Contábeis (CCO) 584 410 70,21% 

Ciências Contábeis - Taió (CCT) 70 62 88,57% 

Ciências Econômicas (CEC) 246 202 82,11% 

Direito - Diurno (DID) 706 511 72,38% 

Direito – Ituporanga (DII) 400 360 90,00% 

Direito – Presidente Getúlio (DIP) 148 116 78,38% 

Direito (DIR) 2484 1773 71,38% 

Direito – Taió (DIT) 488 429 87,91% 
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                                                                                                                                       (conclusão) 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: Dados da Avaliação de Ensino de Graduação 2/2018. 

Legendas: *Levantamento feito com base nas fases do curso e nas disciplinas, respeitando o 

formato de distribuição das unidades curriculares. 

 

Os percentuais das amostras referentes a cada disciplina participante do processo de 

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

percentuais inferiores a 50% são desconsideradas, sendo expurgados seus registros do sistema 

e apresentados somente os índices de participação. Desta forma, foram excluídas 13 disciplinas:  

três do Curso de Administração, cinco do Curso de Direito (período noturno) e Cinco do Curso 

de Engenharia Civil. O detalhamento sobre as disciplinas que foram desconsideradas no 

resultado final é apresentado na Tabela 4. 

 

  Tabela 4 - Disciplinas excluídas, percentual abaixo de 50% – 2/2018 

Disciplina Turma Aplicados Respondidos Amostra 

Administração De Recursos Humanos II ADM22018T3AF5 12 5 41,7% 

Logística II ADM22018T3AF5 12 5 41,7% 

International Business and Globalization ADM22018T3BF6 6 2 33,3% 

Economia DIR22018T1F1 41 15 36,6% 

História Das Instituições Jurídicas DIR22018T1F1 49 18 36,7% 

Filosofia DIR22018T1F1 45 15 33,3% 

Introdução Ao Estudo Do Direito DIR22018T1F1 46 17 37,0% 

Ciência Política E Teoria Geral Do Estado DIR22018T1F1 58 25 43,1% 

Mecânica Dos Solos I EGC22018T3AF5 17 4 23,5% 

Resistência Dos Materiais II EGC22018T3AF5 57 24 42,1% 

Instalações Elétricas Prediais EGC22018T4AF7 21 9 42,9% 

Estradas E Transportes I  EGC22018T4AF7 29 13 44,8% 

Fundações II EGC22018T5AF9 25 10 40,0% 

  Fonte: Dados da Avaliação de Ensino de Graduação 2/2018. 

Educação Física – Bacharelado (EDF) 641 553 86,27% 

Educação Física – Licenciatura (EDL) 310 255 82,26% 

Enfermagem (EFM) 352 305 86,65% 

Engenharia Civil (EGC) 1025 614 59,90% 

Engenharia Mecânica (EGM) 160 131 81,88% 

Engenharia de Produção (EGP) 212 198 93,40% 

Medicina (MED)* 92 79 85,87% 

Pedagogia (PED) 77 57 74,03% 

Psicologia (PSN) 911 607 66,63% 

Tecnologia em Produção Multimídia (PRM) 115 107 93,04% 

Tecnologia em Design de Interiores (TDI) 243 162 66,67% 

Total 11626 8683 74,7% 



15 

 

 

 

No processo de inferência dos dados, para calcular o valor da 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 C e D. São compostos por relatórios emitidos pelo 

Sistema de Avaliação Institucional.  

Os resultados de cada disciplina foram gerados pelo Sistema Mentor e elaborou-se 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. São apresentados em gráficos para facilitar a verificação da sua evolução. 

Em relação ao curso de Medicina, a tabulação dos resultados foi gerada pelo Google 

Forms® e, posteriormente, exportada para uma planilha de Excel, onde foram desenvolvidas 

inferências estatísticas para a obtenção dos valores de média para cada questão. 

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

de graduação e o detalhamento por curso separados por áreas. Além disso, são apresentadas as 

tabelas contendo os valores comparativos obtidos nos indicadores nas pesquisas aplicadas nos 

últimos anos.  

Os resultados obtidos em cada disciplina no instrumento de avaliação de ensino de 

graduação (parte das disciplinas) são apresentados no Apêndice E e do instrumento de avaliação 

de ensino de graduação (parte geral), por turma no Apêndice F. Ambos relatórios foram gerados 

pelo sistema mentor. Em relação ao curso de Medicina, os resultados obtidos em relação a cada 

professor no instrumento de avaliação de ensino de graduação (parte das disciplinas) são 

apresentados no Apêndice G e do instrumento de avaliação de ensino de graduação (parte 

geral), por turma, no Apêndice H. Finalmente, no Apêndice I é apresentado um quadro com as 

disciplinas que merecem atenção em relação às respostas da questão subjetiva “comentários”. 

 É importante salientar que os apêndices mencionados foram retirados para a 

disponibilização no sítio eletrônico da Unidavi. Esta retirada se deve ao fato de se referirem a 

informações emimentemente estatísticas sobre as amostras. Além disso, as respostas ao 

questionário do Curso de Medicina foram retirados por conterem a identificação dos 

professores. O relatório na íntegra se encontra no arquivo da CPA para consulta 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, parte geral e 

de disciplinas (Seção 4.1) e o detalhamento por curso nas 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 2/2018 

foram definidos com base nos indicadores aplicados desde 2016. Apresentam a avaliação em 

relação às disciplinas e a autoavaliação do aluno. As questões referentes a cada indicador e as 

médias obtidas são apresentadas no Quadro 5.  

 

Quadro 5 - Indicadores da avaliação de ensino de graduação 2/2018 - Disciplinas 

Questões 
Média Média 

Indicador Pergunta 

Conteúdo 
Os conteúdos trabalhados pelo professor na disciplina 

correspondem aos apresentados no plano de ensino. 
4,45 

4,37 

Material de Ensino 

O professor utiliza livros, capítulos de livros e apostilas, 

como material de estudo. 
4,28 

O professor utiliza materiais complementares (artigos de 

periódicos especializados, estudo de caso, manuais, 

softwares, sites, audiovisuais). 

4,27 

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

exercícios extraclasse (biblioteca, Internet e outros). 
4,34 

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

exemplos na disciplina. 
4,38 

Domínio O professor demonstra domínio do conteúdo. 4,48 

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. 4,48 

Autoavaliação do 

Aluno 

Eu cumpro os horários estabelecidos e realizo as atividades 

propostas na disciplina. 
4,42 

4,35 
Eu utilizo o material didático indicado pelo professor. 4,36 

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

 Média Instrumento Disciplinas 4,37 

Fonte: Dados da Avaliação de Ensino de Graduação 2/2018. 

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. 
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Com base nos dados apresentados no Quadro 5, as questões referentes a material de 

ensino, relacionamento professor-aluno e participação das discussões em sala de aula obtiveram 

médias inferiores a 4,30. Nos demais indicadores, as médias alcançadas foram superiores a 

4,30; os indicadores mais bem avaliados foi a percepção dos alunos sobre o domínio do 

conteúdo e cumprimento de horário pelos professores ambos com 4,48.  

Na Tabela 5 e Gráfico 1, são apresentados os indicadores referentes aos anos de 2016, 

2017 e 2018. Os indicadores do segundo semestre de 2018, em geral, apresentaram melhoria 

na maioria das questões analisadas em comparação com os quatro semestres anteriores. 

 

                  Tabela 5 - Comparativo dos indicadores com a pesquisa dos quatro semestres anteriores 

Indicador _2/2016 _1/2017 _2/2017 _1/2018 _2/2018 

Conteúdo 4,37 4,37 4,47 4,45 4,45 

Livros 4,16 4,13 
4,30 4,28 4,28 

Publicações 3,99 3,97 

Artigos 3,92 3,96 
4,29 4,26 4,27 

Materiais Complementares 4,23 4,22 

Atividades Extra 4,29 4,25 4,36 4,33 4,34 

Teoria e Prática 4,33 4,30 4,42 4,38 4,38 

Domínio 4,42 4,42 4,50 4,49 4,48 

Interesse 4,09 4,09 4,27 4,24 4,27 

Horário 4,24 4,22 4,38 4,34 4,38 

Média Geral 4,40 4,40 4,49 4,47 4,48 

Autoavaliação   4,37 4,33 4,35 

Média Geral 4,23 4,22 4,39 4,36 4,37 

                  Fonte: Dados da Avaliação de Ensino de Graduação 2/2018. 

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. 
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Gráfico 1 - Comparativo gráfico dos indicadores com pesquisa de quatro semestres anteriores - Disciplinas 

 

Fonte: Dados da Avaliação de Ensino de Graduação 2/2018. 

 

Na parte geral do instrumento de avaliação de ensino de graduação foram mantidas as 

questões aplicadas em 2017. Os resultados com as médias de cada questão e dos indicadores 

são apresentados no Quadro 6.  

 

Quadro 6 - Indicadores de avaliação de ensino de graduação 2/2018 – Geral 

Questões 
Média 

Indicador Pergunta 

Coordenação O desempenho da coordenação é adequado para o funcionamento do curso. 4,12 

Atendimento 
O atendimento no Departamento Financeiro é adequado. 4,07 

O atendimento na Secretaria Acadêmica é adequado. 4,12 

Cantina O atendimento na Cantina é adequado. 4,18 

Central de Cópias O atendimento na Central de Cópias é adequado. 4,26 

Central de Estágios O atendimento na Central de Estágios é adequado. 4,24 

Laboratórios As instalações dos laboratórios são adequadas para as aulas do seu curso. 4,20 

Internet O acesso à Internet facilita o desenvolvimento das atividades acadêmicas. 4,02 

Biblioteca A biblioteca está adequada ao estudo e à pesquisa. 3,77 

Necessidades 

Especiais 

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

pessoas com mobilidade reduzida. 
4,03 

Instalações Sanitárias As instalações sanitárias estão adequadas para o uso. 4,31 

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

disponível na página do curso. 
3,76 

Formação O curso contribui para o desenvolvimento da minha cidadania. 4,40 
 Média Instrumento Parte Geral 4,11 

Fonte: Dados da Avaliação de Ensino de Graduação 2/2018. 

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. 
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Nos resultados apresentados no Quadro 6, os indicadores referentes à biblioteca e ao 

conhecimento do PPC obtiveram médias inferiores a 4. As avaliações sobre a formação do curso 

e instalações sanitárias apresentaram as melhores médias, com 4,40 e 4,31, respectivamente.   

Na Tabela 6 e no Gráfico 2 são apresentados os comparativos quanto as médias 

referentes a parte geral dos indicadores de avaliação de ensino de graduação dos últimos 4 anos.  

Em uma análise comparativa com anos anteriores, percebe-se que a maioria dos 

indicadores, de forma geral, apresentaram-se com pequenas variações negativas, exceto os 

indicadores de laboratórios e serviço de terceiros que apresentaram variações positivas. Nos 

indicadores formação, biblioteca, necessidades especiais, conhecimento do PPC e Instalações 

Sanitárias percebe-se uma variação negativa entre 0,01 e 0,07. Os indicadores coordenação e 

internet apresentaram decaimento de 0,11 e 0,10 pontos na média, respectivamente. O maior 

decaimento foi registrado no indicador atendimento com diminuição de 0,21 pontos na média. 

Variações positivas podem ser observadas nos indicadores laboratórios e serviço de terceiros, 

com diferença positiva de 0,08 e 0,11 pontos percentuais. Assim pode-se concluir que no ano 

de 2018, a percepção dos alunos decaiu em relação a grande maioria dos indicadores. 

 

                    Tabela 6 - Comparativo dos indicadores com pesquisas de anos anteriores - Parte Geral 

Indicador _2/2015 _2/2016 _2/2017 _2/2018 

Formação 3,83 4,26 4,43 4,40 

Coordenação 3,43 4,08 4,23 4,12 

Laboratórios 2,61 4,05 4,11 4,19 

Internet 2,61 3,68 4,10 4,00 

Biblioteca 2,92 4,16 4,26 3,76 

Atendimento 3,59 4,26 4,31 4,10 

Necessidades Especiais 3,90 3,99 4,07 4,02 

Terceiros   3,68 4,15 4,26 

PPC   3,54 3,81 3,74 

Instalações Sanitárias   4,31 4,31 4,3 

Média 3,32 4,02 4,20 4,09 

Fonte: Dados da Avaliação de Ensino de Graduação 2/2018 

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. 
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Gráfico 2 - Comparativo dos indicadores com a pesquisa de anos anteriores – Parte Geral 

 
Fonte: Dados da Avaliação de Ensino de Graduação 2/2018. 

 

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

curso, divididos em cada uma das quatro áreas de conhecimento da Unidavi.  

 

4.2 INDICADORES CSA 

 

Os indicadores da área de Ciências Socialmente Aplicadas (CSA) foram divididos em 

três blocos. No primeiro bloco, são analisados os dados dos cursos de Administração nos 

respectivos campi (ADM, ADP e ADT) e Ciências Contábeis (CCO e CCT). No segundo bloco, 

são apresentados os dados referentes ao curso de Direito nos campi e turnos (DID, DIR, DII, 

DIP, DIT). No terceiro bloco, são apresentados os dados dos outros cursos avaliados: Ciências 

Econômicas (CEC), Arquitetura e Urbanismo (ARQ), Tecnologia em Design de Interiores 

(TDI) e Tecnologia em Produção Multimídia (PRM). No Quadro 7, são apresentados os dados 

referentes aos indicadores avaliados nas disciplinas do primeiro bloco da área CSA. No Quadro 

8, estão os dados referentes aos indicadores do segundo bloco da área CSA. E no Quadro 9, 

estão os dados da avaliação do Bloco 3 da área CSA. 
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Quadro 7 - Indicadores de avaliação de ensino de graduação 2/2018 CSA Bloco 1 

Indicador Pergunta ADM ADP ADT CCO CCT 

Conteúdo 
Os conteúdos trabalhados pelo professor na disciplina 

correspondem aos apresentados no plano de ensino. 
4,43 4,56 4,53 4,30 4,34 

Material de 

Ensino 

O professor utiliza livros, capítulos de livros e apostilas, 

como material de estudo. 
4,25 4,43 4,43 4,06 4,18 

O professor utiliza materiais complementares (artigos de 

periódicos especializados, estudo de caso, manuais, 

softwares, sites, audiovisuais). 

4,23 4,41 4,44 4,06 4,02 

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

ou exercícios extraclasse (biblioteca, Internet e outros). 
4,30 4,40 4,49 4,18 4,21 

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

ou exemplos na disciplina. 
4,35 4,37 4,58 4,14 4,13 

Domínio O professor demonstra domínio do conteúdo. 4,44 4,54 4,61 4,25 4,40 

Interesse 
As relações professor-aluno ao longo da disciplina 

facilitam seu aprendizado. 
4,18 4,27 4,39 4,05 4,05 

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

dúvidas sobre os conteúdos ministrados. 
4,33 4,37 4,51 4,10 4,06 

Horário 
O professor cumpre o horário estabelecido pela 

Instituição. 
4,47 4,60 4,60 4,41 4,42 

Autoavaliação 

do Aluno 

Eu cumpro os horários estabelecidos e realizo as 

atividades propostas na disciplina. 
4,44 4,51 4,40 4,34 4,18 

Eu utilizo o material didático indicado pelo professor. 4,37 4,37 4,40 4,30 4,32 

Eu procuro contribuir com as discussões em sala de aula. 4,22 4,26 4,40 4,05 4,24 
 Média Instrumento Disciplinas 4,33 4,42 4,48 4,19 4,21 

Fonte: Dados da Avaliação de Ensino de Graduação 2/2018. 

 

Quadro 8 - Indicadores de avaliação de ensino de graduação 2/2018 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. 
4,40 4,47 4,51 4,43 4,31 

Material de 

Ensino 

O professor utiliza livros, capítulos de livros e 

apostilas, como material de estudo. 
4,18 4,29 4,28 4,35 4,25 

O professor utiliza materiais complementares (artigos 

de periódicos especializados, estudo de caso, 

manuais, softwares, sites, audiovisuais). 

4,14 4,28 4,24 4,25 4,23 

Ativ. Extra 

O professor solicita a realização de atividades de 

pesquisa ou exercícios extraclasse (biblioteca, 

internet e outros). 

4,21 4,36 4,32 4,16 4,23 

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

atividades ou exemplos na disciplina. 
4,36 4,40 4,45 4,47 4,28 

Domínio O professor demonstra domínio do conteúdo. 4,48 4,49 4,52 4,63 4,28 

Interesse 
As relações professor-aluno ao longo da disciplina 

facilitam seu aprendizado. 
4,17 4,26 4,32 4,35 4,20 

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

dúvidas sobre os conteúdos ministrados. 
4,36 4,42 4,48 4,46 4,32 

Horário 
O professor cumpre o horário estabelecido pela 

Instituição. 
4,46 4,35 4,41 4,61 4,30 

Autoavaliação 

do Aluno 

Eu cumpro os horários estabelecidos e realizo as 

atividades propostas na disciplina. 
4,44 4,51 4,43 4,53 4,34 

Eu utilizo o material didático indicado pelo professor. 4,35 4,46 4,31 4,34 4,33 

Eu procuro contribuir com as discussões em sala de 

aula. 
4,14 4,22 4,20 4,30 4,19 

  Média Instrumento Disciplinas 4,31 4,38 4,37 4,41 4,27 

Fonte: Dados da Avaliação de Ensino de Graduação 2/2018. 
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Quadro 9 - Indicadores de avaliação de ensino de graduação 2/2018 CSA Bloco 3 

Indicador Pergunta ARQ CEC TDI PRM 

Conteúdo 
Os conteúdos trabalhados pelo professor na disciplina 

correspondem aos apresentados no plano de ensino. 
4,60 4,25 4,42 4,53 

Material de 

Ensino 

O professor utiliza livros, capítulos de livros e 

apostilas, como material de estudo. 
4,41 4,25 4,08 3,91 

O professor utiliza materiais complementares (artigos 

de periódicos especializados, estudo de caso, manuais, 

softwares, sites, audiovisuais). 

4,45 4,15 4,33 4,32 

Ativ. Extra 

O professor solicita a realização de atividades de 

pesquisa ou exercícios extraclasse (biblioteca, internet 

e outros). 

4,48 4,26 4,38 4,49 

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

atividades ou exemplos na disciplina. 
4,48 4,21 4,44 4,38 

Domínio O professor demonstra domínio do conteúdo. 4,52 4,45 4,44 4,48 

Interesse 
As relações professor-aluno ao longo da disciplina 

facilitam seu aprendizado. 
4,32 4,05 4,38 4,26 

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

dúvidas sobre os conteúdos ministrados. 
4,46 4,20 4,44 4,43 

Horário 
O professor cumpre o horário estabelecido pela 

Instituição. 
4,65 4,37 4,45 4,55 

Autoavaliação 

do Aluno 

Eu cumpro os horários estabelecidos e realizo as 

atividades propostas na disciplina. 
4,57 4,27 4,35 4,22 

Eu utilizo o material didático indicado pelo professor. 4,54 4,33 4,19 4,11 

Eu procuro contribuir com as discussões em sala de 

aula. 
4,35 4,17 4,22 4,04 

 Média Instrumento Disciplinas 4,49 4,25 4,34 4,31 

Fonte: Dados da Avaliação de Ensino de Graduação 2/2018 

 

Os cursos da área CSA foram bem avaliados e não apresentaram nenhuma média 

inferior a 4. Os cursos com médias superiores foram Administração – Taió, Direito Diurno e 

Arquitetura e Urbanismo, com 4,48, 4,46 e 4,49 pontos de média. O indicador com pior 

desempenho foi a utilização de livros e apostilas no curso de Tecnologia em Produção 

Multimídia, com 3,91 pontos.  

Nos Quadros 10, 11 e 12, são apresentados os indicadores avaliados da parte geral dos 

blocos da área CSA.    
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Quadro 10 - Indicadores de avaliação de ensino de graduação 2/2018 CSA Bloco 1 – Geral 

Indicador Pergunta ADM ADP ADT CCO CCT 

Coordenação 
O desempenho da coordenação é adequado 

para o funcionamento do curso. 
4,10 4,40 3,82 4,28 4,16 

Atendimento 

O atendimento no Departamento Financeiro é 

adequado. 
4,25 4,02 4,06 4,17 4,32 

O atendimento na Secretaria Acadêmica é 

adequado. 
3,96 4,47 3,47 4,03 4,26 

Cantina O atendimento na Cantina é adequado. 4,32 3,95 3,59 4,42 4,11 

Central de Cópias 
O atendimento na Central de Cópias é 

adequado. 
4,25 4,35 3,59 4,34 4,16 

Central de Estágios 
O atendimento na Central de Estágios é 

adequado. 
4,19 4,49 3,71 4,28 4,42 

Laboratórios 
As instalações dos laboratórios são adequadas 

para as aulas do seu curso. 
4,32 3,67 3,65 4,48 4,26 

Internet 
O acesso à Internet facilita o desenvolvimento 

das atividades acadêmicas. 
3,87 4,37 4,00 3,98 4,11 

Biblioteca 
A biblioteca está adequada ao estudo e à 

pesquisa. 
3,83 3,67 3,41 3,66 3,16 

Necessidades Especiais 

A UNIDAVI oferece condições de acesso aos 

alunos com deficiência e/ou pessoas com 

mobilidade reduzida. 

4,15 3,67 4,29 4,22 3,84 

Instalações Sanitárias 
As instalações sanitárias estão adequadas para 

o uso. 
4,27 4,40 4,29 4,34 4,26 

PPC 

Consulto sempre que necessário o PPC 

(Projeto Pedagógico de Curso) disponível na 

página do curso. 

3,63 3,77 3,35 3,66 3,53 

Formação 
O curso contribui para o desenvolvimento da 

minha cidadania. 
4,33 4,49 4,18 4,43 4,42 

 Média Instrumento Parte Geral 4,11 4,13 3,80 4,18 4,08 

Fonte: Dados da Avaliação de Ensino de Graduação 2/2018. 

 

No Bloco 1, é possível observar a avaliação positiva (média acima de 4) nos campi de 

Rio do Sul e Presidente Getúlio para o Curso de Administração e em todo o Curso de Ciências 

Contábeis. Os indicadores atendimento no departamento financeiro, instalações sanitárias e 

formação apresentam médias superiores a 4. Biblioteca e consulta ao PPC apresentaram médias 

inferiores a 4. No campus de Taió, tanto o Curso de Administração quanto Ciências Contábeis 

apresentaram avaliação negativa sobre a biblioteca (inferior a 3,50). Vale ressaltar que nove 

dos 14 indicadores tiveram média inferior a 4 para os alunos de Administração do campus Taió. 

No Quadro 11, são apresentados os indicadores referentes às disciplinas do curso de 

Direito (Bloco 2). 
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     Quadro 11 - Indicadores de avaliação de ensino de graduação 2/2018 CSA Bloco 2 – Geral 

Indicador Pergunta DIR DID DII DIP DIT 

Coordenação 
O desempenho da coordenação é adequado para o 

funcionamento do curso. 
3,90 3,93 4,08 3,92 4,11 

Atendimento 

O atendimento no Departamento Financeiro é 

adequado. 
4,02 4,03 3,86 3,76 3,99 

O atendimento na Secretaria Acadêmica é 

adequado. 
3,99 4,42 3,97 3,92 4,13 

Cantina O atendimento na Cantina é adequado. 4,06 4,28 3,33 3,80 3,57 

Central de 

Cópias 
O atendimento na Central de Cópias é adequado. 4,31 4,27 4,25 4,08 4,20 

Central de 

Estágios 
O atendimento na Central de Estágios é adequado. 4,23 4,02 4,30 4,20 4,22 

Laboratórios 
As instalações dos laboratórios são adequadas para 

as aulas do seu curso. 
4,29 4,48 3,70 2,76 4,34 

Internet 
O acesso à Internet facilita o desenvolvimento das 

atividades acadêmicas. 
3,97 3,93 4,12 4,12 4,27 

Biblioteca A biblioteca está adequada ao estudo e a pesquisa. 3,93 4,18 3,68 3,88 3,77 

Necessidades 

Especiais 

A UNIDAVI oferece condições de acesso aos 

alunos com deficiência e/ou pessoas com 

mobilidade reduzida. 

4,08 4,28 3,84 3,88 4,16 

Instalações 

Sanitárias 

As instalações sanitárias estão adequadas para o 

uso. 
4,26 4,10 4,36 4,12 4,31 

PPC 

Consulto sempre que necessário o PPC (Projeto 

Pedagógico de Curso) disponível na página do 

curso. 

3,72 3,70 4,01 3,88 3,97 

Formação 
O curso contribui para o desenvolvimento da 

minha cidadania. 
4,40 4,49 4,41 4,44 4,35 

 Média Instrumento Parte Geral 4,09 4,16 3,99 3,90 4,11 

     Fonte: Dados da Avaliação de Ensino de Graduação 2/2018. 

 

No curso de Direito, é possível observar a avaliação positiva (médias acima de 4) obtida 

no atendimento na central de cópias, central de estágios, instalações sanitárias e na formação 

oferecida pelo curso. No campus de Ituporanga, vale ressaltar a avaliação negativa do 

atendimento da cantina (abaixo de 3,50). Quanto à Internet, a avaliação inferior a 4 ocorreu 

apenas no campus de Rio do Sul no período matutino e noturno. Vale ressaltar a avaliação da 

biblioteca em todos os campi, com médias inferiores a 4. Isso também ocorreu no indicador 

necessidades especiais nos campi de Ituporanga e Presidente Getúlio. Frisa-se, também, a 

avaliação negativa (abaixo de 3) dos laboratórios para o campus de Presidente Getúlio. 

No Quadro 12, são apresentados os indicadores referentes às disciplinas dos cursos de 

Arquitetura e Urbanismo, Ciências Econômicas, Tecnologia em Design de Interiores e 

Tecnologia em Produção Multimídia (Bloco 3). 
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     Quadro 12 - Indicadores de avaliação de ensino de graduação 2/2018 CSA Bloco 3 – Geral 

Indicador Pergunta ARQ CEC TDI PRM 

Coordenação 
O desempenho da coordenação é adequado para o 

funcionamento do curso. 
3,78 3,89 4,20 4,30 

Atendimento 

O atendimento no Departamento Financeiro é 

adequado. 
4,21 3,96 4,20 3,04 

O atendimento na Secretaria Acadêmica é adequado. 3,92 3,93 3,97 4,43 

Cantina O atendimento na Cantina é adequado. 4,51 4,09 4,37 4,00 

Central de 

Cópias 
O atendimento na Central de Cópias é adequado. 4,43 4,16 4,33 4,30 

Central de 

Estágios 
O atendimento na Central de Estágios é adequado. 4,30 4,04 4,23 4,39 

Laboratórios 
As instalações dos laboratórios são adequadas para as 

aulas do seu curso. 
4,45 3,84 4,40 4,74 

Internet 
O acesso à Internet facilita o desenvolvimento das 

atividades acadêmicas. 
3,96 3,89 3,70 3,96 

Biblioteca A biblioteca está adequada ao estudo e à pesquisa. 3,76 3,62 3,23 3,39 

Necessidades 

Especiais 

A UNIDAVI oferece condições de acesso aos alunos 

com deficiência e/ou pessoas com mobilidade 

reduzida. 

3,55 3,82 3,60 3,83 

Instalações 

Sanitárias 
As instalações sanitárias estão adequadas para o uso. 4,36 4,16 4,13 4,52 

PPC 
Consulto sempre que necessário o PPC (Projeto 

Pedagógico de Curso) disponível na página do curso. 
3,89 3,60 3,50 3,48 

Formação 
O curso contribui para o desenvolvimento da minha 

cidadania. 
4,37 4,20 4,50 4,26 

 Média Instrumento Parte Geral 4,11 3,94 4,03 4,05 

     Fonte: Dados da Avaliação de Ensino de Graduação 2/2018. 

 

Na avaliação do Bloco 3, os indicadores atendimento da cantina, central de cópias, 

central de estágios, instalações sanitárias e formação apresentaram médias superiores a 4. Já os 

indicadores Internet, biblioteca, necessidades especiais e consulta ao PPC apresentaram médias 

inferiores a 4. Ressaltam-se as avaliações de atendimento no setor financeiro, biblioteca e 

consulta ao PPC que apresentaram avaliações negativas (inferiores a 3,5) em alguns cursos. Em 

relação às coordenações de curso, os Cursos de Tecnologia apresentaram médias superiores a 

4 enquanto Arquitetura e Urbanismo e Ciências Econômicas apresentaram avaliações inferiores 

a 4. Ainda, os indicadores atendimento da cantina, laboratórios, instalações sanitárias e 

formação, em alguns cursos, atingiram médias elevadas (superiores a 4,5). 

 

4.3 INDICADORES CINCE 

 

Na avaliação de ensino de graduação de 2/2018, foram avaliados os cursos de 



26 

 

 

 

Engenharia Civil (EGC), Engenharia Mecânica (EGM), Engenharia de Produção (EGP) e 

Sistemas de Informação (BSN) da área de Ciências Naturais, Computação e Engenharias 

(CINCE). Nos Quadros 13 e 14, são apresentadas as médias alcançadas pelos cursos da área 

CINCE em relação às disciplinas e à parte geral (infraestrutura e serviços), respectivamente. 

 

     Quadro 13 - Indicadores de avaliação de ensino de graduação 2/2018 CINCE - Disciplinas 

Indicador Pergunta EGC EGM EGP BSN 

Conteúdo 

Os conteúdos trabalhados pelo professor na 

disciplina correspondem aos apresentados no plano 

de ensino. 

4,39 4,46 4,57 4,45 

Material de 

Ensino 

O professor utiliza livros, capítulos de livros e 

apostilas, como material de estudo. 
4,17 4,16 4,43 4,17 

O professor utiliza materiais complementares (artigos 

de periódicos especializados, estudo de caso, 

manuais, softwares, sites, audiovisuais). 

4,01 3,98 4,46 4,28 

Ativ. Extra 

O professor solicita a realização de atividades de 

pesquisa ou exercícios extra classe (biblioteca, 

internet e outros). 

4,08 4,33 4,54 4,38 

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

atividades ou exemplos na disciplina. 
4,22 4,31 4,56 4,32 

Domínio O professor demonstra domínio do conteúdo. 4,34 4,63 4,63 4,46 

Interesse 
As relações professor-aluno ao longo da disciplina 

facilitam seu aprendizado. 
4,08 4,24 4,52 4,26 

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

dúvidas sobre os conteúdos ministrados. 
4,23 4,37 4,58 4,28 

Horário 
O professor cumpre o horário estabelecido pela 

Instituição. 
4,37 4,50 4,63 4,46 

Autoavaliação do 

Aluno 

Eu cumpro os horários estabelecidos e realizo as 

atividades propostas na disciplina. 
4,34 4,47 4,46 4,40 

Eu utilizo o material didático indicado pelo 

professor. 
4,24 4,47 4,36 4,20 

Eu procuro contribuir com as discussões em sala de 

aula. 
4,17 4,37 4,38 4,12 

 Média Instrumento Disciplinas 4,22 4,36 4,51 4,31 

     Fonte: Dados da Avaliação de Ensino de Graduação 2/2018 

 

No Quadro 13, observa-se que apenas o Curso de Engenharia Mecânica apresentou um 

indicador com média inferior a 4. As avaliações foram positivas para os cursos do CINCE, 

destacando as médias do Curso de Engenharia de Produção, oito dos 13 indicadores 

apresentaram médias superiores a 4,50. Os indicadores domínio de conteúdo e cumprimento de 

horário também apresentaram avaliações superiores a 4,50 no curso de Engenharia Mecânica. 
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Quadro 14 - Indicadores de avaliação de ensino de graduação 2/2018 CINCE – Geral 

Indicador Pergunta EGC EGM EGP BSN 

Coordenação 
O desempenho da coordenação é adequado para o 

funcionamento do curso. 
4,06 3,81 4,09 4,17 

Atendimento 

O atendimento no Departamento Financeiro é 

adequado. 
4,06 3,77 4,23 4,22 

O atendimento na Secretaria Acadêmica é adequado. 4,02 4,35 4,42 4,21 

Cantina O atendimento na Cantina é adequado. 4,33 4,38 4,55 4,19 

Central de Cópias O atendimento na Central de Cópias é adequado. 4,32 4,23 4,36 4,31 

Central de 

Estágios 
O atendimento na Central de Estágios é adequado. 4,33 4,27 4,33 4,39 

Laboratórios 
As instalações dos laboratórios são adequadas para as 

aulas do seu curso. 
4,38 4,27 4,45 4,22 

Internet 
O acesso à Internet facilita o desenvolvimento das 

atividades acadêmicas. 
3,95 4,12 4,23 4,04 

Biblioteca A biblioteca está adequada ao estudo e à pesquisa. 3,87 2,96 4,00 3,71 

Necessidades 

Especiais 

A UNIDAVI oferece condições de acesso aos alunos 

com deficiência e/ou pessoas com mobilidade 

reduzida. 

4,05 3,62 4,25 3,88 

Instalações 

Sanitárias 
As instalações sanitárias estão adequadas para o uso. 4,32 4,31 4,59 4,32 

PPC 
Consulto sempre que necessário o PPC (Projeto 

Pedagógico de Curso) disponível na página do curso. 
3,66 3,81 3,63 3,46 

Formação 
O curso contribui para o desenvolvimento da minha 

cidadania. 
4,15 4,35 4,50 4,14 

 Média Instrumento Parte Geral 4,12 4,02 4,28 4,10 

Fonte: Dados da Avaliação de Ensino de Graduação 2/2018. 

 

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

em 2/2018, destacam-se as avaliações positivas em todos os cursos para os indicadores 

atendimento da secretaria acadêmica, cantina, central de estágios, laboratórios, instalações 

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

concentraram nos cursos de Engenharia Civil, Engenharia Mecânica e Sistemas de Informação. 

Entretanto, os indicadores biblioteca e consulta ao PPC apresentaram avaliações negativas 

(inferiores a 3,50), nos cursos de Engenharia Civil e Sistemas de Informação, respectivamente. 

 

4.4 INDICADORES CHALEC 

 

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

(CHALEC) foram avaliados os cursos de Licenciatura em Educação Física e Pedagogia. No 

Quadro 15, são apresentadas as médias alcançadas pelos cursos da área CHALEC na parte das 

disciplinas. 
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             Quadro 15 - Indicadores de avaliação de ensino de graduação 2/2018 CHALEC - Disciplinas 

Indicador Pergunta EDL PED 

Conteúdo 
Os conteúdos trabalhados pelo professor na disciplina 

correspondem aos apresentados no plano de ensino. 
4,48 4,44 

Material de 

Ensino 

O professor utiliza livros, capítulos de livros e apostilas, 

como material de estudo. 
4,42 4,51 

O professor utiliza materiais complementares (artigos de 

periódicos especializados, estudo de caso, manuais, 

softwares, sites, audiovisuais). 

4,38 4,46 

Ativ. Extra 

O professor solicita a realização de atividades de 

pesquisa ou exercícios extra classe (biblioteca, Internet e 

outros). 

4,42 4,47 

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

atividades ou exemplos na disciplina. 
4,48 4,47 

Domínio O professor demonstra domínio do conteúdo. 4,51 4,40 

Interesse 
As relações professor-aluno ao longo da disciplina 

facilitam seu aprendizado. 
4,42 4,42 

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

dúvidas sobre os conteúdos ministrados. 
4,45 4,47 

Horário 
O professor cumpre o horário estabelecido pela 

Instituição. 
4,55 4,44 

Autoavaliação do 

Aluno 

Eu cumpro os horários estabelecidos e realizo as 

atividades propostas na disciplina. 
4,53 4,47 

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

Eu procuro contribuir com as discussões em sala de aula. 4,42 4,40 

  Média Instrumento Disciplinas 4,46 4,45 

             Fonte: Dados da Avaliação de Ensino de Graduação 2/2018. 

 

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

avaliados na pesquisa aplicada aos cursos da área CHALEC, referentes às disciplinas. As 

médias variaram entre 4,38 e 4,55. 

No Quadro 16, são apresentadas as médias alcançadas pelos cursos da área CHALEC 

na parte geral (infraestrutura e serviços). 
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             Quadro 16 - Indicadores de avaliação de ensino de graduação 2/2018 CHALEC – Geral 

Indicador Pergunta EDL PED 

Coordenação 
O desempenho da coordenação é adequado para o 

funcionamento do curso. 
4,54 4,07 

Atendimento 
O atendimento no Departamento Financeiro é adequado. 4,42 3,67 

O atendimento na Secretaria Acadêmica é adequado. 4,18 3,60 

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

Central de Cópias O atendimento na Central de Cópias é adequado. 4,44 4,33 

Central de 

Estágios 
O atendimento na Central de Estágios é adequado. 4,32 4,20 

Laboratórios 
As instalações dos laboratórios são adequadas para as 

aulas do seu curso. 
4,28 4,20 

Internet 
O acesso à Internet facilita o desenvolvimento das 

atividades acadêmicas. 
4,32 2,93 

Biblioteca A biblioteca está adequada ao estudo e à pesquisa. 4,18 4,27 

Necessidades 

Especiais 

A UNIDAVI oferece condições de acesso aos alunos 

com deficiência e/ou pessoas com mobilidade reduzida. 
4,28 4,20 

Instalações 

Sanitárias 
As instalações sanitárias estão adequadas para o uso. 4,44 4,00 

PPC 
Consulto sempre que necessário o PPC (Projeto 

Pedagógico de Curso) disponível na página do curso. 
4,07 3,67 

Formação 
O curso contribui para o desenvolvimento da minha 

cidadania. 
4,53 4,47 

  Média Instrumento Parte Geral 4,34 3,99 

             Fonte: Dados da Avaliação de Ensino de Graduação 2/2018. 

 

Os alunos dos cursos da área CHALEC avaliaram de forma positiva grande parte dos 

indicadores relacionados à parte geral, com exceção do atendimento do departamento financeiro 

e secretaria acadêmica (no Curso de Pedagogia), Internet (no Curso de pedagogia) e PPC (no 

Curso de Pedagogia). Vale ressaltar a avaliação positiva da coordenação e da formação no curso 

de Licenciatura em Educação Física. Destaca-se a avaliação do indicador Internet, no curso de 

Pedagogia, que apresentou avaliação negativa (inferior a 3). 

 

4.5 INDICADORES CIMESB 

 

A avaliação de ensino de graduação em 2/2018 avaliou os cursos de Enfermagem, 

Bacharelado em Educação Física, Medicina e Psicologia na área de Ciências Biológicas, 

Médicas e da Saúde (CIMESB). Nos Quadros 17 e 18, são apresentadas as médias alcançadas 

pelos cursos da área CIMESB para as disciplinas e parte geral, respectivamente. No Quadro 17, 

destacam-se as médias com valores positivos em todos os indicadores avaliados na pesquisa 

aplicada aos cursos da área CIMESB. Houve variação entre 4,21 e 4,61.  



30 

 

 

 

Quadro 17 - Indicadores de avaliação de ensino de graduação 2/2018 CIMESB - Disciplinas 

Indicador Pergunta EFM EDF PSN MED 

Conteúdo 
Os conteúdos trabalhados pelo professor na disciplina 

correspondem aos apresentados no plano de ensino. 
4,47 4,49 4,58 4,40 

Material de Ensino 

O professor utiliza livros, capítulos de livros e apostilas, 

como material de estudo. 
4,33 4,21 4,58 4,32 

O professor utiliza materiais complementares (artigos de 

periódicos especializados, estudo de caso, manuais, 

softwares, sites, audiovisuais). 

4,32 4,29 4,53 4,32 

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

ou exercícios extra classe (biblioteca, Internet e outros). 
4,36 4,36 4,51 4,33 

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

atividades ou exemplos na disciplina. 
4,41 4,46 4,57 4,37 

Domínio O professor demonstra domínio do conteúdo. 4,58 4,47 4,61 4,44 

Interesse 
As relações professor-aluno ao longo da disciplina 

facilitam seu aprendizado. 
4,34 4,33 4,37 4,36 

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

sobre os conteúdos ministrados. 
4,44 4,37 4,52 4,39 

Horário O professor cumpre o horário estabelecido pela Instituição. 4,30 4,52 4,58 4,44 

Autoavaliação do 

Aluno 

Eu cumpro os horários estabelecidos e realizo as atividades 

propostas na disciplina. 
4,49 4,43 4,42 4,61 

Eu utilizo o material didático indicado pelo professor. 4,46 4,38 4,40 4,53 

Eu procuro contribuir com as discussões em sala de aula. 4,29 4,34 4,20 4,58 

  Média Instrumento Disciplinas 4,40 4,39 4,49 4,42 

Fonte: Dados da Avaliação de Ensino de Graduação 2/2018 

 

Quadro 18 - Indicadores de avaliação de ensino de graduação 2/2018 CIMESB – Geral 

Indicador Pergunta EFM EDF PSN MED 

Coordenação 
O desempenho da coordenação é adequado para o 

funcionamento do curso. 
4,19 4,46 4,55 4,08 

Atendimento 
O atendimento no Departamento Financeiro é adequado. 4,23 4,47 4,32 4,34 

O atendimento na Secretaria Acadêmica é adequado. 4,45 4,11 4,17 4,43 

Cantina O atendimento na Cantina é adequado. 4,40 4,43 4,43 4,41 

Central de Cópias O atendimento na Central de Cópias é adequado. 4,26 4,50 4,46 3,91 

Central de Estágios O atendimento na Central de Estágios é adequado. 4,34 4,47 4,39 3,76 

Laboratórios 
As instalações dos laboratórios são adequadas para as 

aulas do seu curso. 
4,30 4,40 4,46 4,38 

Internet 
O acesso à Internet facilita o desenvolvimento das 

atividades acadêmicas. 
3,84 4,25 4,09 4,44 

Biblioteca A biblioteca está adequada ao estudo e a pesquisa. 4,03 4,22 4,03 4,10 

Necessidades 

Especiais 

A UNIDAVI oferece condições de acesso aos alunos com 

deficiência e/ou pessoas com mobilidade reduzida. 
4,36 4,40 4,17 4,25 

Instalações 

Sanitárias 
As instalações sanitárias estão adequadas para o uso. 4,29 4,38 4,31 4,48 

PPC 
Consulto sempre que necessário o PPC (Projeto 

Pedagógico de Curso) disponível na página do curso. 
4,14 3,97 3,92 4,20 

Formação 
O curso contribui para o desenvolvimento da minha 

cidadania. 
4,45 4,59 4,66 4,54 

 Média Instrumento Parte Geral 4,25 4,36 4,30 4,26 

Fonte: Dados da Avaliação de Ensino de Graduação 2/2018. 
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O Quadro 18 apresenta as médias da avaliação da parte geral. Nas médias obtidas na 

área CIMESB na avaliação de ensino de graduação em 2/2018, destacam-se as avaliações 

positivas em todos os cursos para os indicadores formação, coordenação, atendimento 

(departamento financeiro, secretaria acadêmica e cantina), laboratórios, biblioteca, 

necessidades especiais e instalações sanitárias. No curso de Medicina, os indicadores central de 

cópias e central de estágios apresentaram médias inferiores a 4. O indicador Internet também 

apresentou média inferior a 4 no curso de Enfermagem. O indicador consulta ao PPC obteve 

média inferior a 4 nos cursos de Bacharelado em Educação Física e Psicologia. 
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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 2018 nos cursos oferecidos em todos os 

campi e nos turnos matutino, vespertino e noturno da Unidavi. A avaliação em relação a parte 

geral atingiu 71,6% de participação (dos 2.698 alunos matriculados) e 74,7% das respostas nas 

avaliações relacionadas às disciplinas participantes do processo de avaliação de ensino de 

graduação 2/2018. 

Todos os cursos inclusos na avaliação obtiveram percentuais de respostas acima dos 

50%. Em relação às amostras referentes a cada disciplina participante do processo de avaliação 

de ensino de graduação, todas aquelas que apresentaram percentuais inferiores a 50% tiveram 

seus registros excluídos do sistema; são apresentados somente os índices de participação. Neste 

processo, foram excluídos os dados de 13 disciplinas nos cursos de Administração, Direito - 

Noturno e Engenharia Civil. 

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

positivas; a média foi 4,37. O indicador domínio, que representa o domínio do conteúdo pelo 

professor, e horário, que representa o cumprimento do horário estabelecido pela Instituição, 

atingiram média de 4,48; estes foram os indicadores com a média mais elevada. Os indicadores 

que apresentaram as médias mais baixas foram relação entre professor-aluno e utilização de 

materiais complementares, que apresentaram 4,27 pontos de média. Neste instrumento, também 

houve a autoavaliação dos alunos que atingiu 4,35 pontos de média.  

Na parte geral do instrumento de pesquisa de avaliação de ensino de graduação, a média 

entre todos os indicadores foi de 4,11 pontos. Os indicadores que tiveram as melhores médias 

foram instalações sanitárias e formação dos cursos, com médias de 4,31 e 4,40 pontos. 

Biblioteca e consulta ao PPC apresentaram as médias mais baixas, 3,77 e 3,76, respectivamente.  

Apesar das inferências apresentarem médias significativamente positivas em relação aos 

indicadores analisados, tanto na parte das disciplinas quanto na parte geral, há casos pontuais 

que merecem atenção especial e que foram listados nos apêndices deste relatório. 

Tanto nas percepções positivas quanto nas negativas cabe uma análise em relação aos 

fatores que podem estar causando determinadas situações. Para as positivas, aconselha-se 

continuar na perspectiva de cada vez melhorá-las ainda mais e, nas negativas, adotar normas 

para resolver as situações da melhor forma possível. 

Os Apêndices C, D, E, F, G, H e I apresentam os relatórios com resultados dos 
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indicadores e os comentários dos relacionados a cada disciplina, turma e curso. É possível 

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

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

indicadores refletem as notas que os alunos atribuíram às questões com padrão de resposta 

objetiva.   

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

Comissão Própria de Avaliação, são encaminhados à Reitoria, e, posteriormente, à Pró-Reitoria 

e Coordenações de Curso. As coordenações de cursos realizam reuniões com o Núcleo Docente 

Estruturante para identificar possíveis correções de fragilidades identificadas pelos discentes e 

avaliar ações de melhoria contínua e cumprimento das metas propostas nos planos de ação. No 

âmbito da Reitoria, deve 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 - DISCIPLINAS QUE NÃO PARTICIPARAM DA AVALIAÇÃO 

INSTITUCIONAL 2/2018 

Curso Turma Disciplina 

ADM ADM22018T1F2 Estudo De Práticas Gerenciais I 

ADM ADM22018T2F4 Sociologia 

ADM ADM22018T1F2 Estudo De Práticas Gerenciais II 

ADM ADM22018T4F8 Trabalho De Curso 

ADM ADM22018T4F8 Ética E Responsabilidade Social 

ADM ADM22018T4F8 Trabalho De Curso 

ADP ADP22018T2F4 Filosofia 

ADP ADP22018T2F4 Estudo De Práticas Gerenciais II 

ADP ADP22018T4F8 Negócios Internacionais 

ADP ADP22018T4F8 Trabalho De Curso 

ADT ADT22018T2F4 Sociologia 

ADT ADT22018T2F4 Estudo De Práticas Gerenciais II 

ARQ ARQ22018T2F4 Filosofia 

ARQ ARQ22018T2F4 Perspectiva Arquitetônica 

ARQ ARQ22018T4F8 Conforto Ambiental Acústico 

ARQ ARQ22018T5F10 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

ARQ ARQ22018T5F10 Estágio Supervisionado 

BSN BSN22018T1F2 Filosofia 

BSN BSN22018T4F8 Sociologia 

BSN BSN22018T4F8 Trabalho de Curso 

CCO CCO22018T1F2 Filosofia 

CCO CCO22018T3F6 Mercado De Capitais 

CCO CCO22018T4AF8 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

CCT CCT22018T1F2 Filosofia 

CEC CEC22018T4F8 Trabalho de Curso 

DID DID22018T1F2 Direito Constitucional I 

DID DID22018T4F8 Prática Forense II 

DID DID22018T4F8 Estágio Supervisionado de Prática Jurídica III - Penal 

DID DID22018T4F8 Estágio Supervisionado de Prática Jurídica IV - Trabalho 

DII DII22018T4F8 Prática Forense II 

DII DII22018T4F8 Estágio Supervisionado de Prática Jurídica III - Penal 

DII DII22018T4F8 Estágio Supervisionado de Prática Jurídica IV - Trabalho 

DIR DIR22018T1F1 Metodologia Do Trabalho Acadêmico 

DIR DIR22018T1F2 Direito Constitucional I 

DIR DIR22018T4AF7 Prática Forense I 

DIR DIR22018T4AF7 
Estágio Supervisionado de Prática Jurídica - Proc. Civil - 

Conhecimento 

DIR DIR22018T4AF7 
Estágio Supervisionado de Prática Jurídica - Proc. Civil - 

Rec. E Proc Esp. 

DIR DIR22018T4F8 Metodologia De Projetos 

DIR DIR22018T4F8 Estágio Supervisionado de Prática Jurídica III - Penal 
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DIR DIR22018T4F8 Estágio Supervisionado de Prática Jurídica IV- Trabalho 

DIR DIR22018T4F8 Prática Forense II 

DIR DIR22018T5AF9 Orientação E Apresentação De Tc 

DIR DIR22018T5AF9 Meios Alternativos De Resolução De Conflitos 

DIR DIR22018T5AF9 Prática Forense III 

DIR DIR22018T5AF9 
Estágio Supervisionado de Prática Jurídica V- 

Peticionamento 

DIR DIR22018T5F10 Direito Imobiliário-Urbanístico 

DIR DIR22018T5F10 Execução Penal 

DIR DIR22018T5F10 Prática Forense IV 

DIR DIR22018T4F8 
Estágio Supervisionado de Prática Jurídica VI- 

Peticionamento 

DIT DIT22018T1F2 Antropologia 

DIT DIT22018T5F10 Direito Da Infância, Juventude E Idoso 

DIT DIT22018T5F10 Direitos Humanos 

DIT DIT22018T5F10 Prática Forense IV 

DIT DIT22018T5F10 
Estágio Supervisionado de Prática Jurídica VI- 

Peticionamento 

EDF EDF22018T1F2 Ginástica II 

EDF EDF22018T3F6 Cinesiologia 

EDF EDF22018T3F6 Estágio Supervisionado II 

EDF EDF22018T4F8 Trabalho de Curso 

EDL EDL22018T2F4 Psicologia da Educação 

EDL EDL22018T2F4 Aprendizagem e Desenvolvimento motor 

EDL EDL22018T2F4 Prática IV - Projetos Integrados 

EDL EDL22018T3F6 Estatística 

EDL EDL22018T3F6 Recursos Tecnológicos e de Comunicação 

EDL EDL22018T3F6 Prevenção de Acidentes 

EDL EDL22018T3F6 Estágio em Educação Física 

EFM EFM22018T1F2 Saúde Ambiental 

EFM EFM22018T1F2 Objeto De Estudo Interdisciplinar II 

EFM EFM22018T2F4 Terapias Complementares e Vivências 

EFM EFM22018T2F4 Objeto De Estudo Interdisciplinar IV 

EFM EFM22018T3F6 
Atividade Assistencial na Atenção Integral à Saúde do 

Adulto e Idoso I 

EFM EFM22018T3F6 
Atividade Assistencial na Atenção Integral à Saúde do 

Adulto e Idoso em Saúde Mental 

EFM EFM22018T3F6 Objeto de Estudo Interdisciplinar VI 

EFM EFM22018T4F10 Estágio Supervisionado II 

EGC EGC22018T2F4 Topografia II 

EGC EGC22018T4AF7 Instalações Hidrossanitárias Prediais 

EGC EGC22018T4F8 Projetos De Sistemas De Prevenção Contra Incêndio 

EGC EGC22018T5AF9 Administração 

EGC EGC22018T5AF9 Estágio Curricular Supervisionado 

EGC EGC22018T5AF9 Desempenho Térmico E Acústico Das Edificações 

EGC EGC22018T5F10 Trabalho Final De Curso 
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EGC EGC22018T5F10 Engenharia Econômica 

EGC EGC22018T5F10 Legislação Profissional 

EGM EGM22018T1F2 Metrologia Dimensional 

EGM EGM22018T2F4 Eletrotécnica Básica 

EGP EGP22018T4F8 Gestão da Inovação 

EGP EGP22018T5F10 Estágio Supervisionado 

PED PED22018T4F8 

Estágio Curricular Supervisionado em Prática Pedagógica 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental e Educação 

Especial 

PSN PSN22018T1F2 Prática Integrativa em Psicologia I 

PSN PSN22018T2F4 Prática Integrativa em Psicologia III 

PSN PSN22018T3F6 Prática Integrativa em Psicologia V 

PSN PSN22018T4F8 Prática integrativa em Psicologia VII 

PSN PSN22018T5F10 Pesquisa em Psicologia 

PSN PSN22018T5F10 Estágio Supervisionado em Clínica II 

PSN PSN22018T5F10 Estágio Supervisionado Área Específica II 

PRM PRM22018T1F2 Língua Portuguesa 

TDI TDI22018T1F2 Filosofia 

Fonte: Dados da Avaliação de Ensino de Graduação 2/2018. 

 


