
CARTA DOS PARTICIPANTES DO I FÓRUM ESTUDANTIL 

 

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) promoveu, no dia 26 de 

novembro de 2018, no Plenarinho da Reitoria, na sede do Campus I em Florianópolis, o 

I Fórum Estudantil. 

Com o tema “Meta-avaliação da Avaliação Institucional pela ótica dos 

estudantes”, a primeira edição do Fórum teve por objetivo orientar, sensibilizar e refletir 

sobre o processo de avaliação.  

O evento contou com a participação de membros discentes das Comissões 

Setoriais de Avaliação (CSA). Para a abertura do evento, houve participação do Reitor da 

Udesc, professor Marcus Tomasi, assim como dos Pró-reitores professora Soraia Cristina 

Tonon da Luz (Proen) e professor Fábio Napoleão (Proex).  

Na sequência das atividades, ocorreu explanação da Coordenadora de Avaliação 

Institucional, professora Gesilani Júlia da Silva Honório, sobre o processo avaliativo da 

Udesc, sendo abordados pontos importantes relacionados a este processo e seu fluxo 

avaliativo.  

A partir desta contextualização, abriu-se espaço para reflexão sobre pontos 

relacionados à Avaliação institucional na perspectiva dos alunos, sendo os tópicos 

discutidos: participação; divulgação dos resultados; efeitos da avaliação.  

Com base nas discussões expressas pelos representantes, foram levantadas 

questões importantes para o fortalecimento do processo avaliativo e ratificação da cultura 

da Avaliação Institucional. Ainda, o Fórum promoveu espaço de troca de experiências 

entre os diferentes Centros de Ensino.    

Nesta perspectiva, as principais indicações levantadas no Fórum sobre o processo 

avaliativo a serem consideradas, na perspectiva dos alunos: 

• Reformulação do questionário da Avaliação das Ações de Curso (AAC), 

mantendo sua construção de forma mais objetiva, revendo algumas questões que 

acabam tendo interpretações difíceis pelos acadêmicos e escala de avaliação 

(apresentar medida intermediária);  

• Reflexão, junto à Comissão Própria de Avaliação (CPA) e CSAs, sobre o melhor 

período para realização da AAC, assim como período para liberação dos 

resultados da avaliação aos professores;  



• Criação de ações para sensibilização dos alunos em relação ao processo avaliativo, 

demonstrando sua importância no contexto da universidade;  

• Motivação dos professores frente ao contexto da AAC, reforçando seu caráter não 

punitivo, tanto ao docente como ao discente, ratificando seus objetivos; 

• Elaboração de estratégias para demostrar, de forma mais efetiva, os resultados das 

avaliações, como também as ações resultantes conquistadas com base na 

avaliação, especialmente caracterizando que podem ser a curto, médio e longo 

prazo; 

• Disponibilização dos resultados da avaliação das turmas (AAC) aos alunos no 

SIGA.  

• Aproximação da CPA e CSAs junto às entidades estudantis, para garantir 

fortalecimento das etapas de participação, divulgação e demonstração dos 

resultados.  

 

Os participantes do I Fórum Estudantil consideram importantes as proposições 

supracitadas, no sentido do aprimoramento e fortalecimento da Avaliação Institucional 

da Udesc, reforçando sua atividade intrínseca ao processo de planejamento e buscando 

integrar ações entre as diferentes dimensões envolvidas com este processo.  

 

 

 

Florianópolis (SC), 26 de novembro de 2018. 
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