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1 A AVALIAÇÃO INTERNA DOS CURSOS NA UDESC 

 

O processo de autoavaliação dos cursos de graduação da UDESC é realizado 

pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), pelas Comissões Setoriais de Avaliação 

(CSAs), presentes nos 12 Centros de Ensino e, pela Coordenadoria de Avaliação 

Institucional (COAI). A Pró-reitoria de Ensino (PROEN) participa do processo por meio 

de um membro representante na CPA.  

A Coordenadoria de Ensino da Graduação (CEG), vinculada a PROEN, era a 

responsável pela avaliação interna dos cursos, até 2007, quando foi criado um Órgão 

Suplementar Superior (OSS) específico para tratar das questões da avaliação 

institucional da Universidade. Assim, a COAI passou a assumir as funções de 

coordenação da avaliação. Em parceria com a CEG, a COAI recebe dos Centros, os 

relatórios sintéticos dos cursos, com as demandas e recomendações das CSAs, em 

face aos dados coletados na avaliação interna. Estes relatórios fazem parte do 

Mapeamento Pedagógico dos Cursos de Graduação, uma ação realizada pela 

CEG/PROEN, prevista no Plano de Gestão 2016-2020 da UDESC, que visa 

proporcionar, aos gestores e docentes dos cursos, o acompanhamento dos 

indicadores de qualidade definidos pelos processos avaliativos internos e externos da 

universidade. 

A avaliação dos cursos de graduação é realizada por discentes e docentes, a 

cada semestre letivo, por meio das disciplinas ministradas. A avaliação é opcional. 

Estudantes e professores tem liberdade de escolha, um do critério democrático, 

instituído pela CPA, que está de acordo com a Valores da Instituição. Este fator gera 

maior confiabilidade dos dados, uma vez que, parte-se da prerrogativa que os 

participantes respondem as questões de forma proativa e interessada. 

Os dados são coletados e extraídos de forma informatizada. O sistema, permite 

extrair dados estatísticos, tais como a média e a mediana, sendo possível também a 

elaboração de gráficos. Já os relatórios analíticos são elaborados pelo Núcleo 

Docente Estruturante de cada curso. Estes dados são compilados pela CSA do 

Centro, que elabora um relatório sintético. Neste relatório, são emitidos pareceres e 

recomendações enviadas aos Diretores de Ensino.  

https://www.udesc.br/noticia/udesc_realiza_mapeamento_pedagogico_para_aprimorar_cursos_de_graduacao
https://www.udesc.br/sobre/miss%C3%A3o
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A divulgação dos resultados compete à CPA em articulação com a COAI, 

conforme dita o Art. 16, item XV da Resolução 073/2013/CONSUNI, “divulgar os 

resultados da avaliação institucional à comunidade universitária”.  

Os resultados sintetizados, ou seja, as médias obtidas nas dimensões avaliadas, 

bem como os dados gerais de participação dos cursos e dos Centros, são divulgados 

pelo Painel UDESC, uma planilha elaborada semestralmente pela (COAI). Estes 

dados estão disponíveis da página da Avaliação Institucional vinculada ao Portal da 

UDESC.  

Nos Centros, a divulgação é realizada pela CSA, bem como o retorno à 

Comunidade Acadêmica. As questões da avaliação são debatidas no âmbito do 

Centro, respeitando a sua autonomia, garantida pelo Estatuto da Universidade.  

É papel do NDE, emitir juízos de valor, em frente aos dados coletados pela 

avaliação. Esta competência está prevista na Resolução 019/2011/CONSEPE, 

conforme o Art. 5, item F, “Avaliar as condições pedagógicas e estruturais da oferta 

do curso com base nos resultados da Avaliação Institucional e propor melhorias e 

modificações no âmbito do curso”. 

A avaliação dos cursos de graduação, ocorre na UDESC, de forma 

informatizada, desde 2011, quando a Instituição adquiriu o software Sistema de 

Gestão Acadêmica (SIGA) da empresa catarinense Edusoft, instalada em Blumenau. 

Este software possui um módulo específico de Avaliação Institucional. A maior 

vantagem deste sistema, é flexibilidade na sua configuração, pois, a cada semestre, 

conforme a necessidade da CPA, é possível alterar os instrumentos, incluindo e 

excluindo questões, sem a necessidade de solicitar ajuda ao Suporte da empresa.  

De 2011 a 2015, o módulo da Avaliação Institucional utilizada uma interface 

gráfica obsoleta. A partir de 2016, o SIGA passou a utilizar uma nova interface, 

possibilitando que alunos e professores pudessem responder a avaliação pelos 

dispositivos móveis.  

Em 2017, a CPA organizou uma nova forma de implantar os instrumentos, 

utilizando indicadores, com o objetivo de elaborar comparações das médias, na série 

histórica, independente da modificação das perguntas dos questionários. 

Os instrumentos avaliativos (questionários) são elaborados em subcomissões, 

formadas por membros da CPA. Todos os instrumentos são aprovados em reuniões 

ordinárias da Comissão. 

http://secon.udesc.br/consuni/resol/2013/073-2013-cni.pdf
https://www.udesc.br/avalia%C3%A7%C3%A3oinstitucional/aac/paineludesc
https://www.udesc.br/avalia%C3%A7%C3%A3oinstitucional/aac
http://www.secon.udesc.br/leis/Decreto_4184_2006_Estatuto_UDESC.pdf
http://www.secon.udesc.br/consepe/resol/2011/019-2011-cpe.pdf
https://siga.udesc.br/
https://siga.udesc.br/
https://www.edusoft.com.br/
http://suporte.edusoft.com.br/login.php
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A CPA avalia 3 dimensões, em conformidade com os instrumentos avaliativos 

do SINAES:  

a) Organização Didático-Pedagógica Cursos e das Disciplinas 

b) Corpo Docente e Tutoria 

c) Infraestrutura 

 

Com relação aos cursos a distância, a Comissão Setorial de Avaliação (CSA) 

do CEAD, elabora questões específicas, e vota os instrumentos no âmbito do Centro. 

Neste caso, além das dimensões avaliadas, são incluídos dois questionários: 

avaliação do tutor presencial e a distância.  

A avaliação interna dos cursos do CEAD foi implantada em 2013/1, e incluía 

apenas o curso de Pedagogia a Distância.  

Os dados aqui apresentados, incluem os dados a partir de 2017/2, após a 

implantação dos novos cursos de licenciatura: Informática e Ciências Biológicas. 

 

As avaliações apresentadas a seguir correspondem ao semestre 2018/1, e 

correspondem aos seguintes centros/cursos: 

 

Centro Curso Semestre de Implantação 

CEAD Pedagogia a Distância 2011/2 

CEAD Licenciatura em Informática 2017/2 

CEAD Licenciatura em Ciências Biológicas 2017/2 

ESAG Administração Pública 2017/2 
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2 AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DOS CURSOS 

 

2.1 Participação 

 

2.1.1 Participação Discente 

 

A tabela 1 mostra a participação discente nos semestres avaliados: 

 

CURSO 2017/2 2018/1 2018/2 

Pedagogia (L) 25,07% 35,78% 64,22% 

Informática (L) 38,43% 41,74% 58,26% 

Ciências Biológicas (L) 29,25% 36,51% 63,49% 

Administração Pública (B) 28,52% 29,18% N.D.* 

Nota: L: Licenciatura. B: Bacharelado. N.D.: Não Disponível 

 

O gráfico 1 mostra a participação discente nos semestres avaliados: 

 

 

 

A participação discente vem crescendo a cada semestre, desde 2017/1. A 

alteração da interface gráfica do SIGA, tem facilidade a participação na avaliação, uma 

vez que, a comunidade acadêmica pode participar por meio de smartphones e tablets. 

A campanha interna de sensibilização dos estudantes e professores, tem 

contribuído para a melhoria destes índices.  

0,00%

50,00%

100,00%

Pedagogia (L) Informática (L) Ciências Biológicas (L) Administração
Pública (B)

Cursos a Distância
AAC - Avaliação das Ações dos Cursos

Participação Discente

2017/2 2018/1 2018/2
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2.1.2 Participação Docente 

 

A tabela 2 mostra a participação docente nos semestres avaliados: 

 

CURSO 2017/2 2018/1 2018/2 

Pedagogia (L) 53,66% 47,22% 62,86% 

Informática (L) 75% 50% 75% 

Ciências Biológicas (L) 55,56% 62,50% 63,64% 

Nota: L: Licenciatura. B: Bacharelado.  

 

O gráfico 2 mostra a participação docente nos semestres avaliados: 

 

 

 

A participação docente é maior em comparação aos discente. Nos cursos recém 

implantados a motivação em participar da avaliação é maior. Isto deve-se ao interesse 

do corpo docente nos novos projetos do Centro. O curso de Pedagogia a Distância, 

mantém boa participação, desde o semestre 2013/1, com algumas variações, 

conforme mostra a série histórica da participação docente na avaliação dos cursos. 

 Na página da Coordenadoria de Avaliação Institucional, é possível acessar os 

demais dados da participação discente e docente. 

 

 

 

  

0,00%

50,00%

100,00%

Pedagogia (L) Informática (L) Ciências Biológicas (L)

CEAD - Centro de Ensino a Distância
AAC - Avaliação das Ações dos Cursos

Participação Docente

2017/2 2018/1 2018/2

https://www.udesc.br/arquivos/udesc/documentos/AAC_2011_2016___Participa__o_Docente___Por_Centro_1534254326749_8229.pdf
https://www.udesc.br/avalia%C3%A7%C3%A3oinstitucional/aac/paineludesc
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2.2 Painel UDESC 

 

2.2.1 Pedagogia a Distância 

 

A tabela 3 mostra a média das dimensões avaliadas no semestre 2018/1: 

 

 
Dimensões Avaliadas 
 

 
Discente 

 
Docente 

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

ODP Curso 4,18 4,11 

ODP Disciplinas 3,86 3,37 

CORPO DOCENTE E TUTORIA 

Desempenho Docente 4,43 4,5 

Tutor Presencial 4,57 4,18 

Tutor a Distância 4,29 4,2 

INFRAESTRUTURA 

CEAD N.D. 3,89 

Polos 3,84 3,58 

 

 

2.2.2 Licenciatura em Informática 

 

A tabela 4 mostra a média das dimensões avaliadas no semestre 2018/1: 

 

 
Dimensões Avaliadas 
 

 
Discente 

 
Docente 

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

ODP Curso 3,23 4,44 

ODP Disciplinas 3,76 4,85 

CORPO DOCENTE E TUTORIA 

Desempenho Docente 4,11 4,79 

Tutor Presencial 4,12 4,66 

Tutor a Distância 3,98 4,81 

INFRAESTRUTURA 

CEAD N.D. 3,94 

Polos 3,98 4,31 
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2.2.3 Licenciatura em Ciências Biológicas 

 

A tabela 5 mostra a média das dimensões avaliadas no semestre 2018/1: 

 

 
Dimensões Avaliadas 
 

 
Discente 

 
Docente 

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

ODP Curso 3,02 3,81 

ODP Disciplinas 3,89 4,37 

CORPO DOCENTE E TUTORIA 

Desempenho Docente 4,37 4,47 

Tutor Presencial 4,42 4,89 

Tutor a Distância 4,08 4,52 

INFRAESTRUTURA 

CEAD N.D. 4,12 

Polos 3,8 4,10 

 

 

2.2.4 Bacharelado em Administração Pública 

 

A tabela 6 mostra a média das dimensões avaliadas no semestre 2018/1: 

 

 
Dimensões Avaliadas 
 

 
Discente 

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

ODP Curso 3,37 

ODP Disciplinas 3,73 

CORPO DOCENTE E TUTORIA 

Desempenho Docente 4,02 

Tutor Presencial 4,44 

Tutor a Distância 3,93 

INFRAESTRUTURA 

CEAD N.D. 

Polos 3,71 

 

Por questões técnicas não foi possível aplicar a avaliação aos docentes neste 

semestre. 
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3 ANEXOS 

 

3.1 Instrumentos 2018/1 

 

3.1.1 Questionário 1: Organização Didático-Pedagógica do Curso 

 
Compreensão da relação entre as disciplinas e as áreas de pesquisa e/ou extensão? 
Facilidade de acesso às orientações sobre vagas de estágio e emprego na área de estudo. 
Facilidade de acesso às orientações sobre vagas de estágio e bolsa em pesquisa e extensão. 
Facilidade de acesso às orientações sobre a participação em agremiações estudantis, conselhos 
universitários, atléticas, empresa júnior, PET e outros meios de atuação estudantil? 
Comentários 

 
3.1.2 Questionário 2: Organização Didático-Pedagógica das Disciplinas 

 
Adequação da carga horária teórica e prática da disciplina para o aprendizado do conteúdo proposto. 
Adequação da localização (fase) da disciplina na matriz curricular. 
Integração do conteúdo da disciplina com as demais disciplinas do curso. 
Relação ou aplicação da disciplina no mercado de trabalho 
O conteúdo da disciplina favorece a atuação em estágios, atividades de iniciação profissional ou 
atuação profissional atual. 
Comentários 

 
3.1.3 Questionário 3: Desempenho Docente (Apenas Discentes) 

 
Domínio do conteúdo da disciplina 
Clareza na exposição do conteúdo da disciplina, relação entre o conteúdo teórico e prático e aplicação 
profissional. 
Utilização de metodologias de ensino que estimulam o aprofundamento no assunto. 
Disponibilização, esclarecimento e execução do plano de ensino. 
Apresentação de conhecimentos atualizados na área de estudos 
Capacidade de manter um clima de respeito mútuo e ético. 
Comprometimento com a turma (aviso prévio de atrasos e ausências, reagendamento de aulas e 
atividades de reposição ou complementação). 
Disponibilidade para atender aos alunos além dos horários regulares das aulas e atividades. 
Comentários 

 
 
3.1.4 Questionário 4: Autoavaliação Docente (Apenas Docentes) 

 
Apresentação de conhecimentos atualizados na área de estudos 
Capacidade de manter um clima de respeito mútuo e ético. 
Comprometimento com a turma (aviso prévio de atrasos e ausências, reagendamento de aulas e 
atividades de reposição ou complementação). 
Disponibilidade para atender aos alunos além dos horários regulares das aulas e atividades. 
Comentários 
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3.1.5 Questionário 5: Desempenho do Tutor Presencial 

OBS: Professor responde para todos os tutores presenciais 
 
Preparação dos ambientes para as práticas presenciais (salas, auditórios, laboratórios). 
Esclarecimento de dúvidas em relação as tecnologias disponíveis e exigidas nas disciplinas do curso. 
Participação nos momentos presenciais obrigatórios (aulas, avaliações, práticas em laboratórios e 
estágios supervisionados).  
Cumprimento da agenda de atendimentos presenciais nos horários estabelecidos. 
Esclarecimento e encaminhamento de dúvidas em relação a UDESC, ao CEAD, ao polo presencial, ao 
curso e as disciplinas. 
Capacidade de mediar a comunicação entre professores e alunos. 
Acompanhamento, orientação e motivação da turma em relação ao curso. 

 
3.1.6 Questionário 6: Desempenho do Tutor a Distância 

 
1.1. Qual é o nome do tutor a distância da disciplina? 
1.2. Domínio do conteúdo da disciplina 
1.3. Estímulo à pesquisa e a leitura complementar (aprendizagem autônoma) 
1.4. Acompanhamento da evolução dos alunos e auxilio na superação de dificuldades 
1.5. Presença e tempo de resposta aos questionamentos no ambiente virtual 
1.6. Comentários 
 
3.1.7 Questionário 7: Infraestrutura do Polo (Apenas Discentes) 

 
Facilidade de utilização dos sistemas informatizados disponibilizados pela UDESC (SIGA, Moodle, etc). 
Qualidade do acesso à Internet nos laboratórios. 
Qualidade do acesso à Internet por meio do wi-fi. 
Recursos do laboratório de informática (equipamentos, softwares, projetor, impressora). 
Ambientação dos espaços físicos (conservação, iluminação, climatização, conforto, ergonomia, 
mobiliário e limpeza). 
Acessibilidade física para atender às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida (estacionamento, 
entrada, áreas comuns, salas, laboratórios e sanitários). 
Atendimento da coordenação do polo (disponibilidade, prestatividade, encaminhamento das 
demandas). 
Comentários 

 
 
3.1.8 Questionário 8: Infraestrutura dos Polos (Apenas Docentes)  

OBS: Professor responde para Todos os polos presenciais 
 
Qualidade do acesso à Internet nos laboratórios. 
Qualidade do acesso à Internet por meio do wi-fi. 
Recursos do laboratório de informática (equipamentos, softwares, projetor, impressora). 
Ambientação dos espaços físicos (conservação, iluminação, climatização, conforto, ergonomia, 
mobiliário e limpeza). 
Acessibilidade física para atender às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida (estacionamento, 
entrada, áreas comuns, salas, laboratórios e sanitários). 
Atendimento da coordenação do polo (disponibilidade, prestatividade, encaminhamento das 
demandas). 
Comentários 
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3.1.9 Questionário 9: Infraestrutura do CEAD (Apenas Docentes) 

 
Facilidade de utilização dos sistemas informatizados disponibilizados pela UDESC (SIGA, Moodle, etc). 
Qualidade do acesso à Internet nos laboratórios do CEAD. 
Qualidade do acesso à Internet por meio do wi-fi da UDESC. 
Recursos do laboratório de informática do CEAD (equipamentos, softwares, projetor, impressora). 
Ambientação dos espaços físicos do CEAD (conservação, iluminação, climatização, conforto, 
ergonomia, mobiliário e limpeza). 
Acessibilidade física para atender às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no CEAD 
(estacionamento, entrada, áreas comuns, salas, laboratórios e sanitários).  
Prestatividade da equipe na execução das tarefas (técnicos, bolsistas, estagiários e terceirizados) 
Comentários 

 
3.2 Escala 

 

No semestre 2018/1 foi utilizada a seguinte escala: 
 
1 – Ruim  
2 – Regular  
3 – Satisfatório  
4 – Bom  
5 – Ótimo 
NÃO CONHEÇO 
 
3.3 Indicadores 

 
No semestre 2018/1 foram utilizados os seguintes indicadores: 
 
 

3.3.1 Organização Didático-Pedagógica do Curso 

 
Organização didático-pedagógica e interdisciplinaridade 
Oportunidade profissional 
Oportunidade acadêmica em pesquisa e extensão 
Representatividade estudantil 
 
 

3.3.2 Organização Didático-Pedagógica das Disciplinas 

 
Composição da disciplina na matriz curricular 
Pertinência da disciplina 
 
 

3.3.3 Corpo Docente 

 
Didática 
Atualidade da formação profissional e acadêmica do docente 
Relacionamento interpessoal docente-discente e docente-técnico 
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3.3.4 Tutor Presencial 

 
Organização 
Domínio das Tecnologias de Informação 
Comprometimento e Responsabilidade 
Orientação Pedagógica 
Mediação 
 
 

3.3.5 Tutor a Distância 

 
Didática EaD 
Orientação Pedagógica 
Comprometimento e Responsabilidade 
 
 

3.3.6 Infraestrutura 

 
Sistemas informatizados 
Acesso digital e mobilidade 
Materiais e insumos necessários 
Conforto 
Acessibilidade física 
Secretarias e coordenadorias (Polos) 
 

 
 
 


