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Da avaliação do ano de 2017 para a avaliação de 2018 houve uma queda significativa do número de 

avaliações (de 257 para 12) o que pode demonstrar: 1) desinteresse por parte dos alunos e/ou 2) uma 

necessidade de maior divulgação. 

O maior problema que decorre dessa queda substancial no número de avaliações é a perda de 

confiabilidade dos resultados. Desta forma, embora esta coordenação termine sua gestão em 

setembro, é necessário que a próxima gestão também faça uma divulgação massiva dos questionários. 

Com isto em mente, segue uma breve análise dos resultados: 

Cerca de metade dos alunos conhece o PPC mas a maioria avalia que mudanças devem ser feitas no 

mesmo. 

Algumas perguntas foram mal respondidas como, por exemplo, a questão “Q00003_SQ002 - Como 

você avalia os itens abaixo considerando os objetivos do seu Curso e a sua formação profissional, 

humana e cidadã: Estágio supervisionado obrigatório”. Um terço dos alunos avaliou que “ é péssimo” 

sendo que o estágio obrigatório ainda não foi oferecido. No entanto, 1 terço avaliou corretamente 

como “não se aplica”. 

Com relação 'a coordenação, a maioria avalia como positiva. A secretaria é avaliada como boa ou 

regular. 

No que tange o espaço físico, os alunos avaliam de maneira negativa. No entanto, com o aluguel do 

novo prédio em Pontal do Sul bem como a finalização das obras de reforma para os laboratórios 

didáticos, esta coordenação acredita que este item seja bem melhor analisado nos anos subsequentes. 

Cerca de 70% dos alunos avaliaram o curso com notas entre 6 e 10, o que acredito ser um bom 

indicativo, tendo em vista as diversas melhorias que ainda precisam ser implementadas. 

Outro ponto que merece atenção é a necessidade apontada pelos alunos de melhoria do transporte, 

tanto público quanto o oferecido pela universidade. 

Conclusões: 

A coordenação entende que um maior esforço deve ser feito para divulgação da CPA e que os 

resultados, bem como este documento, devem ser discutidos no NDE e colegiado. Uma grande 

restruturação do espaço da coordenação no site do Campus está sendo realizada e é uma das ações 

para melhorias da divulgação. 

Alguns dos indicativos devem melhorar muito na próxima avaliação, como o espaço físico e 

infraestrutura e o PPC. O espaço físico e infraestrutura estão sendo melhorados, graças a um esforço 

conjunto com a direção. Mudanças no PPC estão sendo avaliadas pelo NDE e a reestruturação deverá 

acontecer este ano, já que a primeira turma será formada. 
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