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1. INTRODUÇÃO 
 

 

 Neste ano de 2022, inicia-se um novo ciclo avaliativo da UFABC, conforme o calendário e as 

diretrizes da Nota Técnica INEP/DAES/CONAES n° 065, de 09/10/2014. O presente relatório parcial 

de autoavaliação institucional abrange as dimensões de políticas para o ensino e política de atendimento 

aos discentes, do Eixo 3, Políticas Acadêmicas (Quadro 1).  Utiliza como base dados, documentos e 

processos avaliativos realizados periodicamente na UFABC e leva em consideração os relatórios das 

comissões transitórias criadas para avaliar o ensino remoto. Prioriza, assim, a lógica da autoavaliação 

com base na missão, valores e planos construídos pela própria comunidade acadêmica, com fundamento 

na autonomia universitária, sem perder de vista a legislação do SINAES.  

  

     

Quadro 1: dimensões SINAES 

Eixo Dimensão SINAES 

1. Planejamento e Avaliação 

Institucional 
VIII. Planejamento e Avaliação  

2. Desenvolvimento Institucional 
I. Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional  

III. Responsabilidade Social da Instituição  

3. Políticas Acadêmicas 

II. Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão  

IV. Comunicação com a Sociedade  

IX. Política de Atendimento aos Discentes  

4. Políticas de Gestão 

V. Políticas de Pessoal 

VI. Organização e Gestão da Instituição 

X. Sustentabilidade Financeira  

5. Infraestrutura Física VII. Infraestrutura Física  

  

 Encontram-se anexos os questionários que subsidiam este relatório, o Questionário de avaliação 

quadrimestral de disciplinas: itens e questões, aplicado a discentes (Anexo I) e o Questionário de 

avaliação quadrimestral de disciplinas itens e questões, aplicado a docentes (Anexo II), ambos pela Pró-

Reitoria de Graduação. 

  

 Os dados sobre gestão e indicadores operacionais mencionados no presente documento foram 

extraídos dos Relatórios de Gestão produzidos pela Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento 

Institucional (Propladi)1.  

 

 

1.1. A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

 

 Criada pela Lei n° 11.145, de 26/07/2005, posteriormente alterada pela Lei nº 13.110, de 

25/03/2015, a UFABC completa 16 (dezesseis) anos em 2022. A sua concepção buscou explorar 

algumas possibilidades para construir um novo modelo de ensino superior, tendo como uma das bases 

 
1 Disponíveis em http://propladi.ufabc.edu.br/informacoes/relatorio-de-gestao e em https://dados.ufabc.edu.br/, acesso em 

05/03/2022. 

http://propladi.ufabc.edu.br/informacoes/relatorio-de-gestao
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referenciais a Declaração de Bolonha. O comitê encarregado do projeto pela Instituição criou um Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI)2 com inovações como o ingresso único por meio dos bacharelados 

interdisciplinares (inicialmente apenas pelo Bacharelado em Ciências e Tecnologia – BC&T, a partir de 

2010 pelo Bacharelado em Ciências e Humanidades – BC&H, e, desde 2020, também pelas 

Licenciaturas Interdisciplinares em Ciências Humanas e em Ciências Naturais e Exatas), o sistema 

quadrimestral de ensino, a interdisciplinaridade e a liberdade de escolha de caminhos e formações para 

os discentes, entre outros. O PPI foi atualizado em 20173 mantendo-se os princípios e reiterando a missão 

institucional de “Promover o avanço do conhecimento através de ações de ensino, pesquisa e extensão, 

tendo como fundamentos básicos a interdisciplinaridade, a excelência e a inclusão social”. O Plano de 

Desenvolvimento Institucional 2013-20224 (PDI) define estratégias e caminhos operacionais para o 

atingimento dessa missão.  

Entre os anos de 2019 e 2020, houve um movimento de Revisitação ao PDI, aprovado pelo 

ConsUni por meio do Ato Decisório nº189/20205, visando à revisão de metas de consolidação e 

expansão que constavam originalmente do PDI e que foram impactadas pelas restrições de recursos 

humanos e orçamentários.  Ou seja, houve um processo de ajuste das metas anteriormente estabelecidas 

em função de alterações do cenário externo, que atingiu todas as instituições públicas de ensino superior 

de maneira bastante semelhante pela mudança de políticas públicas para o setor.  

          Em relação aos números da comunidade acadêmica, no ano de 2020, a UFABC contava com 

739 docentes efetivos, 44 visitantes, 769 técnicos administrativos, 346 funcionários terceirizados, além 

de e 14.235 discentes de graduação e 1160 de pós-graduação6.  No ano de 2021, a UFABC passou a ter 

742 docentes efetivos, 72 visitantes, 777 técnicos administrativos, 285 funcionários terceirizados, além 

de 15.869 discentes de graduação, 205 de pós-graduação Lato sensu e 2.069 de pós-graduação Stricto 

sensu. 

 

1.2. PROCESSOS AVALIATIVOS DA UFABC: INTEGRAÇÃO E COMPARTILHAMENTO 

DE INFORMAÇÕES 

 

A atuação da CPA se mantém pautada pela promoção da cultura avaliativa na Universidade, 

buscando contribuir para que os diversos instrumentos de avaliação empregados pela UFABC permitam 

a elaboração de diagnósticos críticos em diferentes níveis e dimensões e proporcionem informações 

relevantes para a melhora da qualidade das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, bem como para 

a ampliação de sua relevância social e promoção de sua integração com a comunidade, em consonância 

com o estabelecido no PDI 2013-2022. 

O Plano de Trabalho da Comissão, elaborado em setembro de 2019 e com vigência para o 

período 2019-2022, estabeleceu e detalhou um conjunto de ações voltadas para organizar, analisar, 

 
2 O PPI original disponível em http://antigo.ufabc.edu.br/images/stories/pdfs/institucional/projetopedagogico.pdf, acesso em 

05/03/2022. 
3 Disponível em http://www.ufabc.edu.br/images/imagens_a_ufabc/projeto-pedagogico-institucional.pdf, acesso em 

05/02/2022. 
4 Disponível em http://propladi.ufabc.edu.br/images/pdi/livro%20pdi.pdf , acesso em 0503/2022. 
5 Disponível em https://www.ufabc.edu.br/images/stories/comunicacao/Boletim/ato_decisorio_189_consuni_anexo.pdf, 

acesso em 05/02/2022. 
6 Dados disponíveis em https://dados.ufabc.edu.br/, acesso em 05/03/2022. 

http://antigo.ufabc.edu.br/images/stories/pdfs/institucional/projetopedagogico.pdf
http://antigo.ufabc.edu.br/images/stories/pdfs/institucional/projetopedagogico.pdf
http://www.ufabc.edu.br/images/imagens_a_ufabc/projeto-pedagogico-institucional.pdf
http://www.ufabc.edu.br/images/imagens_a_ufabc/projeto-pedagogico-institucional.pdf
http://propladi.ufabc.edu.br/images/pdi/livro%20pdi.pdf
http://propladi.ufabc.edu.br/images/pdi/livro%20pdi.pdf
https://www.ufabc.edu.br/images/stories/comunicacao/Boletim/ato_decisorio_189_consuni_anexo.pdf
https://dados.ufabc.edu.br/
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comunicar e disseminar o conteúdo das diversas avaliações realizadas rotineiramente na Universidade. 

De fato, ainda que a cultura avaliativa seja parte constitutiva do funcionamento da UFABC, persiste o 

desafio justamente de integrar os vários instrumentos avaliativos, assegurando que o grande esforço 

empreendido pela Universidade na realização das avaliações possa ser compartilhado e empregado na 

elaboração de propostas de aprimoramento de suas atividades. 

Atualmente, a CPA se articula com seis principais áreas da Universidade no desenvolvimento 

de suas atividades de avaliação acadêmica, conforme o quadro 2, a seguir: 

Quadro 2: áreas envolvidas nos processos avaliativos da UFABC 

Área Principais atribuições avaliativas 

Comissão Própria de Avaliação Avaliações institucionais; dimensões SINAES. 

Pró-Reitoria de Graduação 

(Prograd) 

Avaliação de disciplinas e dos cursos junto à comunidade 

acadêmica. 

Pró-Reitoria de Planejamento e 

Desenvolvimento Institucional 

(Propladi) 

Perfil dos alunos; acompanhamento do PDI; questões 

orçamentárias; contato com o INEP e MEC (Recenseador 

Institucional e Procurador Educacional Institucional). 

Pró-Reitoria de Assuntos 

Comunitários e Políticas 

Afirmativas (Proap)  

Avaliações sobre o PNAES e monitoramento das políticas de acesso 

e permanência estudantil 

Comissão de Graduação (CG) Discussão dos relatórios de avaliação das disciplinas e dos cursos 

elaborados pelos NDE 

Comissão de Pós-Graduação (CPG) Discussão dos relatórios de avaliação dos PPG 

 

Os anos de 2020 e 2021 trouxeram enormes desafios à Universidade por conta da pandemia de 

Covid-19, e a CPA foi solicitada a contribuir com processos avaliativos específicos relacionados ao 

funcionamento da UFABC em modo remoto, conforme descrito no item 2.1. 

 Apesar das condições adversas, a CPA continuou a se reunir regularmente, conforme seu 

regimento interno. O contexto de trabalho remoto trouxe novos desafios para a comunicação e o 

engajamento da comunidade nas atividades da CPA. Alguns de seus membros titulares foram 

substituídos por suplentes e houve novas indicações, no caso dos representantes da sociedade civil. Foi 

proposta e aprovada alteração do regimento interno, por meio da Resolução ConsUni nº 214, de 

30/11/2021, para a eleição dos representantes das categorias docente, discente e de técnicos 

administrativos por chapas de titular e suplente, com o objetivo de manter a comissão trabalhando com 

a totalidade dos seus integrantes. 

A Comissão priorizou atividades de integração junto a outras instâncias que promovem e 

utilizam instrumentos avaliativos, da forma como previsto em seu Plano de Trabalho. A CPA participou 

de reuniões das Comissões de Graduação (CG), de Pós-graduação (CPG), e de Extensão e Cultura 

(CEC), nas quais o seu relatório foi apresentado e discutido com os membros participantes. Também se 

reuniu com as Pró-reitorias de Graduação (PROGRAD), de Pós-graduação (PROPG) e de Assuntos 

comunitários e Políticas Afirmativas (PROAP), divulgando o trabalho da CPA e estimulando a cultura 

da autoavaliação. Essa articulação é fundamental para que a CPA possa se constituir como espaço de 

consolidação do conjunto de avaliações promovidas na UFABC, em especial os processos conduzidos 

no âmbito dessas instâncias, que investigam aspectos essenciais relacionados às políticas de ensino e de 

atendimento aos discentes.  
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Em particular, a Comissão de Graduação é o espaço de discussão das avaliações anuais do 

conjunto dos cursos de graduação da Universidade elaborados pelos respectivos Núcleos Docentes 

Estruturantes (NDE). Tais avaliações são elaboradas a partir de questionários respondidos pelos alunos 

contendo um conjunto de perguntas relativas às disciplinas ministradas a cada quadrimestre. Trata-se de 

material rico e detalhado, que abrange questões relacionadas ao conteúdo das disciplinas, à didática 

docente, à bibliografia, às condições de infraestrutura e à dedicação dos alunos. Uma análise mais 

aprofundada de tais questionários consta do presente relatório, enfocando as questões que indicam 

elementos relacionados às políticas acadêmicas (seções 2.2. e 2.4).  

A CPA passará a acompanhar as discussões desse material no âmbito da CG, contribuindo para 

o seu aprimoramento e permitindo à própria Comissão construir uma visão macro das avaliações dos 

cursos de graduação. Além disso, a CPA também deverá se integrar ao esforço de utilização dessas 

informações nos processos de discussão e planejamento da Universidade no que diz respeito ao Ensino. 

 No âmbito da pós-graduação, a Comissão de Pós-Graduação publicou, em 2021, a Resolução 

nº 72/2021 – CPG7, que estabelece diretrizes para a autoavaliação dos Programas de Pós-graduação da 

UFABC e que faz referência expressa aos relatórios da CPA e aos componentes institucionais gerais. 

De acordo com a referida resolução, a autoavaliação deverá considerar dimensões relativas: I - ao 

programa de pós-graduação: proposta do programa, infraestrutura disponível na instituição, perfil do 

corpo docente e de sua produção acadêmico-científica, planejamento estratégico; II - à formação de 

recursos humanos no nível de pós-graduação: qualidade e adequação de dissertações e teses, produção 

intelectual de discentes e egressos, destino e avaliação dos egressos; e III - ao impacto na sociedade: 

inovação na produção intelectual do programa, inserção regional, nacional e internacional, visibilidade.  

 Além disso, o Conselho Universitário aprovou a Resolução Consuni nº 216, de 25 de março de 

2022, que dispõe sobre a criação do Observatório da UFABC e sobre suas atribuições no âmbito da 

política de gestão de dados da UFABC. Entre seus objetivos estão: I. Promover avaliações periódicas 

quanto à evolução da UFABC, tanto por meio de indicadores próprios quanto por comparações com 

outras instituições, com relação ao cumprimento de sua missão institucional, de promover o avanço do 

conhecimento através de ações de ensino, pesquisa e extensão, tendo como fundamentos básicos a 

interdisciplinaridade, a excelência e a inclusão social. II. Coordenar a sistematização da coleta, do 

processamento e da disponibilização de dados estratégicos para a construção de indicadores, realização 

de estudos e avaliações, e gestão universitária. III. Subsidiar a Gestão para que o planejamento 

institucional, as diretrizes estratégicas e as tomadas de decisão aconteçam baseadas em dados, 

indicadores e metas. IV. Consolidar e expandir uma cultura institucional pautada no tratamento e análise 

de dados. A coordenação da CPA integrará a estrutura de governança do Observatório ao lado de 

representações da Reitoria, da Assessoria de Relações Internacionais (ARI); da Pró-Reitoria de 

Planejamento e Desenvolvimento Institucional (ProPlaDI), da Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPes), da 

Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas (ProAP) e do Núcleo de Tecnologia da 

Informação (NTI). 

 

 
7 Disponível em https://www.ufabc.edu.br/images/stories/comunicare/boletimdeservico/boletim_servico_ufabc_1029.pdf, 

acesso em 24-03-2021. 

https://www.ufabc.edu.br/images/stories/comunicare/boletimdeservico/boletim_servico_ufabc_1029.pdf
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1.3. METODOLOGIA  

  No presente relatório, a CPA adotou uma nova metodologia avaliativa, considerando as 

especificidades das condições de trabalho e de vida da nossa comunidade no período da pandemia de 

COVID-19, o funcionamento remoto dos setores da Universidade e o plano de trabalho da própria 

Comissão para o período 2019-2022, no sentido de propor formas de realização da autoavaliação mais 

aderentes à missão, aos valores e aos planos institucionais da UFABC. 

 Optou-se por não aplicar questionários próprios e utilizar dados e informações já produzidos na 

UFABC, em especial os questionários de avaliação de disciplinas aplicados a discentes e docentes, que 

estão respaldados pela Resolução CG nº 19, de 17 de outubro de 20178, priorizando as questões relativas 

ao conteúdo das disciplinas, à didática docente, aos métodos de avaliação, à disponibilidade do docente 

e aos recursos e ambientes de aprendizagem, as quais permitem acessar elementos relativos às Políticas 

Acadêmicas, eixo objeto do presente relatório. 

 Todas as planilhas resultantes dos questionários dos quadrimestres suplementares de 2020 e dos 

dois primeiros quadrimestres de 2021 foram disponibilizadas à CPA pela Pró-Reitoria de Graduação. 

As percepções foram organizadas por curso de ingresso, separando-se as respostas referentes por tipo 

de cursos de ingresso e pela comparação entre os cursos de ingresso e os cursos pós bacharelados 

interdisciplinares, com o objetivo de compreender se há especificidades a demandar diferentes 

providências, considerando o Projeto Pedagógico da UFABC.  

As respostas avaliativas tomaram como referência a escala conceitual normalmente utilizada 

nas avaliações de disciplinas, conforme Quadro 3. 

Quadro 3: Escala conceitual de referência 

Conceito Critérios 

A 
Item possui desempenho excepcional, atendendo plenamente às suas finalidades e às suas 

expectativas, eventualmente superando estas. 

B 
Item possui bom desempenho, atendendo de maneira adequada às suas finalidades e 

expectativas. 

C 
O item possui desempenho mínimo satisfatório, atendendo as necessidades e expectativas 

básicas, mas deixando a desejar em alguns aspectos. 

D 
O item possui desempenho mínimo não satisfatório, deixando de atender a necessidades e 

expectativas básicas. 

F 
O item é considerado reprovado, sendo incapaz de atender ao mínimo necessário do que se 

espera e eventualmente sendo contraproducente. 

Em 

branco 
Não sou capaz de responder; prefiro não responder. 

  

Para a análise dos questionários, a CPA também utilizou o Relatório final: Avaliações de 

Disciplinas – ano-base de 20199, apresentado e aprovado na Comissão de Graduação em maio de 2021. 

 

 
8 Disponível em https://prograd.ufabc.edu.br/cg/2017/resolucao_cg_019_2017.pdf. Acesso em 15/03/2022. 

9 Disponível em: https://prograd.ufabc.edu.br/pdf/avaliacoes_disciplinas_prograd_ano_base_2019.pdf. Acesso em  

https://prograd.ufabc.edu.br/cg/2017/resolucao_cg_019_2017.pdf
https://prograd.ufabc.edu.br/pdf/avaliacoes_disciplinas_prograd_ano_base_2019.pdf
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2. DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS: EIXO POLÍTICAS ACADÊMICAS 

Nesse item apresentamos as políticas de ensino de graduação e pós-graduação e as políticas de 

atendimento aos discentes, objeto deste relatório parcial.  

Cabe registrar que as políticas avaliadas neste relatório tomam como base dados do período de 

2020 e 2021, período em que as atividades de ensino da UFABC estiveram regidas por regras 

excepcionais que regularam a oferta de ensino em modo remoto. Por essa razão, inicialmente, descreve-

se a participação da CPA no processo de acompanhamento e avaliação do ensino remoto (2.1).  

Em seguida, apresenta-se uma síntese própria dos dados extraídos dos questionários de 

avaliação de disciplinas, aplicados pela Prograd, a discentes e docentes durante os QS de 2020 e 2021 

(até o segundo quadrimestre, no caso dos discentes, e até o terceiro no caso dos docentes), com descrição 

e análise da percepção sobre o ensino na UFABC. O número e o perfil dos respondentes discentes e 

docentes estão descritos nas respectivas seções (2.2 e 2.3). Ainda em relação à avaliação de disciplinas 

de graduação, apresenta-se o ciclo das avaliações de disciplinas ofertadas em 2019, com base na síntese 

no relatório aprovado em maio na Comissão de Graduação, com a participação da CPA (2.4). 

As seções seguintes trazem análises sobre as políticas de acesso e permanência da graduação 

(2.5) e sobre a pós-graduação da UFABC (2.6). 

2.1 A CPA E A AVALIAÇÃO DO ENSINO REMOTO  

 

O ano letivo de 2020 teve início no dia 1 de fevereiro, com as aulas presenciais do primeiro 

quadrimestre letivo para todos os cursos de graduação e de pós-graduação, nos campi de Santo André e 

São Bernardo do Campo. No dia 13 de março, em razão do início da pandemia de Covid-19, a Reitoria 

suspendeu as atividades acadêmicas e administrativas presenciais, inicialmente até o dia 22 de março10, 

depois até 29/0311, e posteriormente, por tempo indeterminado12. Nesse ínterim, a comunidade 

universitária iniciou a discussão sobre a continuidade às cinco semanas iniciais do primeiro período 

letivo por meio remoto. Em reunião extraordinária, no dia 3 de abril, o Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão aprovou a criação dos Estudos Continuados Emergenciais (ECE) em todos os cursos de 

graduação e de pós-graduação13.   

 Aprovado o calendário dos ECE, surgiu a preocupação de se avaliar o ensino remoto. Nesse 

sentido, a Reitoria instituiu a Comissão de Acompanhamento e Avaliação dos Estudos Continuados 

Emergenciais (ECE) na UFABC14, com a designação de membros representativos de diversas áreas para 

a sua composição, inclusive de um membro da CPA. A Comissão do ECE teve como objetivo definir 

indicadores e sistematizar dados e informações nas dimensões didática e pedagógicas para avaliar o 

ensino remoto, dialogando com outras instâncias da Universidade e articulando os processos avaliativos 

 
10 Portaria da Reitoria nº 378, de 13/03/2020. 
11 Portaria da Reitoria nº 384, de 17/03/2020. 
12 Portaria da Reitoria nº 394, de 25/03/2020. 
13 Resolução ConsEPE nº 239, de 06/04/ 2020. 
14 Portaria da Reitoria nº 464, de 21/04/2020. 
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que já acontecem ordinariamente. A Comissão apresentou dois relatórios, um parcial e outro final15 Os 

resultados desta avaliação embasaram propostas de aperfeiçoamento de normativas acadêmicas 

diferenciadas durante a pandemia, curso de formação em plataforma digital para os docentes e 

manutenção e intensificação da assistência estudantil para alunos em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica. 

 Como a evolução da pandemia não dava sinais de arrefecimento, após vários debates, o 

ConsEPE aprovou, em 15/07, a Resolução nº 240/202016 (posteriormente alterada pelo Ato Decisório 

ConsEPE 202/202117), que autorizou a oferta excepcional de componentes curriculares e de outras 

atividades acadêmicas remotas durante os chamados "Quadrimestres Suplementares" (QS). Assim, as 

atividades de ensino do ano letivo de 2021 se deram de forma remota e foram regidas pela referida 

resolução. 

 A Comissão de Acompanhamento e Avaliação do QS, criada pelo art. 7º da Resolução ConsEPE 

nº 240/2020, também integrada por representante da CPA, produziu dois relatórios, um parcial18 e um 

final19 sobre o ensino remoto. Os relatórios foram pautados em audiências públicas e apresentados em 

sessões do ConsEPE. Nessas ocasiões também foi discutido o Relatório Inicial do Plano de Inclusão e 

Permanência Estudantil, de autoria do Comitê Intersetorial de Monitoramento (CIAM-PSIPE)20, 

organizado e homologado como parte do Plano Suplementar de Inclusão e Permanência Estudantil.  

 Pelos relatórios citados, foi possível observar que a oferta de disciplinas da UFABC foi 

reorganizada e houve redução da oferta de disciplinas, em especial as disciplinas com horas de práticas, 

dada a impossibilidade de acesso aos campi para uso de recursos físicos e de materiais. No entanto, com 

a ampliação das turmas e do total de vagas, a taxa de deferimento das matrículas solicitadas teve uma 

queda de menos de 1%, o que é justificável diante do contexto. 

 Apesar de ser difícil mensurar os prejuízos político-pedagógicos trazidos pela transposição das 

disciplinas presenciais para o modo remoto, os conceitos atribuídos aos discentes que concluíram as 

disciplinas ofertadas no QS de 2020 avaliado pela comissão foram majoritariamente satisfatórios. 

 Os questionários de avaliação de disciplina foram objeto de avaliação pela comissão, conforme 

a Figura 1:  

 Figura 1 – Avaliação de disciplinas de graduação - QS/20. 

 
15 Disponível em https://www.ufabc.edu.br/sobre-o-coronavirus/informacoes-sobre-o-ece, acesso em 05/03/2022. 

16 https://www.ufabc.edu.br/images/stories/comunicare/boletimdeservico/boletim_servico_ufabc_963.pdf#page=6.  

17 https://www.ufabc.edu.br/images/consepe/atos_decisorios/ato_decisrio_202_-

_aprova_as_alteraes_dos_itens_7_18_e_20_do_anexo_1_da_resoluo_consepe_n_240_de_15_de_julho_de_2020_conforme_

anexo.pdf acesso em 05/03/2022 
18 https://www.ufabc.edu.br/images/consepe/pautas_anteriores/vi_sessao_ordinaria_-_15122020/informes_da_reitoria_-

_relatorio_preliminar_qs.pdf acesso em 05/03/2022 
19 https://www.ufabc.edu.br/images/consepe/prox_sessao/iii_sessao_ordinaria_-

_29_de_junho_de_2021/pequeno_expediente_-_anexo_2.pdf acesso em 05/03/2022. 

20 https://www.ufabc.edu.br/images/consepe/pautas_anteriores/vi_sessao_ordinaria_-

_15122020/informes_dos_conselheiros_-_relatorio_psipe.pdf, acesso em 05/03/2022. 

https://www.ufabc.edu.br/sobre-o-coronavirus/informacoes-sobre-o-ece
https://www.ufabc.edu.br/images/stories/comunicare/boletimdeservico/boletim_servico_ufabc_963.pdf#page=6
https://www.ufabc.edu.br/images/consepe/atos_decisorios/ato_decisrio_202_-_aprova_as_alteraes_dos_itens_7_18_e_20_do_anexo_1_da_resoluo_consepe_n_240_de_15_de_julho_de_2020_conforme_anexo.pdf
https://www.ufabc.edu.br/images/consepe/atos_decisorios/ato_decisrio_202_-_aprova_as_alteraes_dos_itens_7_18_e_20_do_anexo_1_da_resoluo_consepe_n_240_de_15_de_julho_de_2020_conforme_anexo.pdf
https://www.ufabc.edu.br/images/consepe/atos_decisorios/ato_decisrio_202_-_aprova_as_alteraes_dos_itens_7_18_e_20_do_anexo_1_da_resoluo_consepe_n_240_de_15_de_julho_de_2020_conforme_anexo.pdf
https://www.ufabc.edu.br/images/consepe/pautas_anteriores/vi_sessao_ordinaria_-_15122020/informes_da_reitoria_-_relatorio_preliminar_qs.pdf
https://www.ufabc.edu.br/images/consepe/pautas_anteriores/vi_sessao_ordinaria_-_15122020/informes_da_reitoria_-_relatorio_preliminar_qs.pdf
https://www.ufabc.edu.br/images/consepe/prox_sessao/iii_sessao_ordinaria_-_29_de_junho_de_2021/pequeno_expediente_-_anexo_2.pdf
https://www.ufabc.edu.br/images/consepe/prox_sessao/iii_sessao_ordinaria_-_29_de_junho_de_2021/pequeno_expediente_-_anexo_2.pdf
https://www.ufabc.edu.br/images/consepe/pautas_anteriores/vi_sessao_ordinaria_-_15122020/informes_dos_conselheiros_-_relatorio_psipe.pdf
https://www.ufabc.edu.br/images/consepe/pautas_anteriores/vi_sessao_ordinaria_-_15122020/informes_dos_conselheiros_-_relatorio_psipe.pdf
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Fonte: Relatório Final Comissão de Avaliação do QS, 2021. 

 

De acordo com as respostas dadas pelos alunos na Avaliação de Disciplinas do QS/20, a maioria 

dos discentes avaliou de maneira positiva todos os aspectos questionados. 

De forma geral, as informações coletadas pelas comissões de avaliação do ECE e do QS 

mostram que a pandemia não só exacerbou aspectos já problemáticos, como a necessidade de uma 

política nacional mais efetiva e abrangente de apoio à permanência dos estudantes e a dificuldade de 

engajamento de alunos em determinadas atividades acadêmicas, mas colocou novos desafios, em 

especial a exigência de rápida adaptação das práticas pedagógicas para o ambiente remoto e a 

necessidade de se criarem políticas específicas de apoio aos estudantes para a continuidade dos estudos 

em modo remoto.  

Os dados indicam ter havido um aprendizado institucional entre o ECE e o QS, especialmente 

relacionado às estratégias que docentes e discentes tiveram que desenvolver para dar prosseguimento às 

atividades acadêmicas no modo remoto. 

Entre os principais achados por parte das duas comissões sobre as atividades acadêmicas 

desenvolvidas no ECE e no QS, vale mencionar a dificuldade que os estudantes sentiram com a 

diversidade de plataformas e meios de comunicação utilizados pelos docentes nas disciplinas, a 

necessidade de melhor calibragem da quantidade de atividades previstas para os discentes nos momentos 

assíncronos, bem como uma melhor dosagem da própria carga de disciplinas cursadas. Também se 

destacou a necessidade de capacitação dos docentes em termos pedagógicos e tecnológicos, incluindo 

as práticas avaliativas, provavelmente o âmbito que envolveu maior dificuldade de adaptação por parte 

dos professores.  

De acordo com o relatório da comissão de avaliação do QS, as atividades acadêmicas durante a 

pandemia propiciaram ainda o desenvolvimento e a aprendizagem de novos recursos de ensino, passíveis 

de serem incorporados na retomada presencial, com ganhos importantes em termos de práticas 

pedagógicas.  
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Em relação à Pós-graduação, ao final do QS/20, a comissão de avaliação do QS aplicou 

questionário avaliativo com os discentes da pós-graduação para obter informações sobre o ensino remoto 

e suas implicações. Destacaremos aqui algumas destas informações. 

 

Figura 2 – Avaliação de diferentes aspectos do QS/20 por parte dos pós-graduandos. 
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Fonte: Relatório Final Comissão de Avaliação do QS, 2021. 

 

A partir da Figura 2, podemos observar como os discentes de pós-graduação perceberam 

diferentes aspectos no ensino remoto. A maioria dos itens foi avaliada como favorável, sendo que os 

itens Atendimento aos discentes - bolsas e auxílios socioeconômicos; Atendimento aos discentes - 

ensino, pesquisa e extensão e Dificuldade para dar andamento ou concluir dissertações ou teses tiveram 

uma avaliação pior quando comparados com os demais itens.  

As recomendações dos referidos relatórios têm sido consideradas pelas instâncias decisórias da 

UFABC e várias foram contempladas ao longo de 2021.A participação da CPA nas comissões 



 

 

14 

 

Relatório parcial de Autoavaliação Institucional 

2022 

 

 

avaliadoras e sua interlocução com as outras instâncias e com a direção da Universidade, somada à 

realização das avaliações já previstas em seu Plano de Trabalho, tem produzido um diálogo crítico 

permanente para a continuidade do ensino com excelência, inclusão e interdisciplinaridade na UFABC. 

 

2.2. POLÍTICAS DE ENSINO: A PERCEPÇÃO DE DISCENTES SOBRE AS DISCIPLINAS 

OFERTADAS 

No âmbito das políticas acadêmicas, a CPA optou por avaliar a política de ensino a partir dos 

questionários que os discentes preenchem ao final de cada quadrimestre relativos às disciplinas 

específicas que cursaram. Em especial, essas respostas fornecem uma base de informações importante 

para que se possa compreender de que maneira a adaptação das práticas de ensino para o formato remoto 

foi percebida pelos estudantes.  

Terminado o quadrimestre letivo, os alunos são estimulados a preencher um questionário com 

perguntas relativas às disciplinas que cursaram. As perguntas totalizam nove questões que versam sobre 

elementos relativos ao ensino e à atuação discente, e podem ser visualizadas no Anexo I. 

Para o presente relatório, exploramos os resultados de cinco perguntas do questionário 

respondido pelos discentes nos anos de 2020 e 2021 em dois quadrimestres, as quais estão mais 

imediatamente associadas às práticas docentes e aos recursos de aprendizagem utilizados, dada a sua 

relação com a política de ensino desenvolvida na Universidade. 

Optamos por separar as respostas em quatro blocos, buscando identificar eventuais padrões 

entre grupos de cursos: I - Cursos de Ingresso – Humanidades, incluindo BCH em 2020 e BCH e LCH 

em 2021; II - Cursos de Ingresso – Ciências Exatas e Naturais e Tecnologia, incluindo BC&T em 2020 

e BC&T e LCNE em 2021; III – Cursos Específicos – Humanidades, incluindo todos os bacharelados e 

licenciaturas vinculados ao BCH e à LCH; IV – Cursos Específicos – Ciências Exatas e Naturais e 

Tecnologia, incluindo todos os bacharelados e licenciaturas vinculados ao BC&T e à LCNE. 

Com relação à pergunta 1, na qual os discentes analisaram o conteúdo das disciplinas que 

cursaram no respectivo quadrimestre, observamos que no conjunto dos grupos a avaliação se manteve 

bastante positiva ao longo de 2020 e 2021. 
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Figura 3 - Pergunta 1: Avalie o conteúdo ministrado, considerando a adequação ao plano de ensino 

proposto e aos objetivos especificados na ementa da disciplina 

 

Fonte: Prograd/Avaliação de Disciplinas - Alunos, 2020-2021. 

Os gráficos evidenciam alguns pontos que valem ser mencionados. Em primeiro lugar, em todos 

os grupos, embora as avaliações sejam essencialmente positivas, houve ligeira melhora em 2021 em 

relação a 2020. Além disso, a avaliação dos estudantes quanto ao conteúdo ministrado nas disciplinas 

dos Cursos de Humanidades (ingresso e específicos) foi relativamente superior à dos cursos de Ciências 

Naturais e Exatas & Tecnologia, o que é evidenciado pela maior concentração das respostas A e B desses 

cursos. 

A segunda pergunta busca compreender as percepções dos alunos sobre a didática dos docentes 

nas disciplinas de cada quadrimestre. Também aqui os gráficos a seguir evidenciam avaliações positivas 

em todos os grupos, embora em percentual ligeiramente inferior à questão relativa ao domínio dos 

conteúdos ministrados. 
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Figura 4 - Pergunta 2: Avalie a didática e os métodos do docente para o aprendizado dos conteúdos 

da disciplina (Exemplos: atividades didáticas síncronas e assíncronas, exercícios, leituras, 

trabalho em grupo etc.) 

Fonte: Prograd/Avaliação de Disciplinas - Alunos, 2020-2021. 

Nessa questão, a avaliação de 2021 também se mostra um pouco superior à de 2020 em todos 

os grupos. Nota-se, adicionalmente, que os Cursos Específicos tanto de Humanidades como de Ciências 

Naturais e Exatas & Tecnologia registraram avaliações ligeiramente mais positivas que os respectivos 

Cursos de Ingresso. As melhores avaliações do quesito didática e métodos docentes foram dos Cursos 

Específicos – Humanidades. 

Na pergunta de número 4 os estudantes opinaram sobre os métodos de avaliação empregados 

pelos docentes nas disciplinas cursadas. 
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Figura 5 - Pergunta 4: Atribua uma nota à adequação dos métodos de avaliação como medidores 

do aprendizado dos conteúdos da disciplina (Exemplos: trabalhos individuais, trabalhos em 

grupo, provas, seminários etc.) 

Fonte: Prograd/Avaliação de Disciplinas - Alunos, 2020-2021. 

Observa-se que em todos os cursos, os métodos de avaliação empregados nas disciplinas são 

bem considerados adequados pelos estudantes. Os mesmos padrões anteriores se verificam, ou seja, 

relativa melhora em 2021 em comparação a 2020 em todos os cursos e avaliações mais positivas nas 

humanidades, especialmente nos Cursos Específicos – Humanidades. 

A pergunta de número 6 do questionário versou sobre a disponibilidade docente. 

Figura 6 - Pergunta 6:  Atribua uma nota à disponibilidade do docente para atender e esclarecer 

dúvidas dos discentes. 

 
Fonte: Prograd/Avaliação de Disciplinas - Alunos, 2020-2021. 
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Esse item obteve avaliação bastante positiva em todos os cursos e houve registro de melhora em 

2021 em relação em 2020. Destaca-se que a disponibilidade dos docentes teve avaliação melhor nos 

cursos de humanidades. 

A última questão respondida pelos alunos relacionada às políticas acadêmicas versa sobre um 

item de fundamental importância durante a pandemia, os recursos e ambientes de aprendizagem 

utilizados.  

Figura 7 - Pergunta 9: Atribua um conceito aos recursos e aos ambientes de aprendizagem 

utilizados pelo docente para as aulas (webconferência, A.V.A., softwares, canais de comunicação, 

qualidade etc.). 

 
Fonte: Prograd/Avaliação de Disciplinas - Alunos, 2020-2021. 

 

O padrão anterior também se repete em relação a esse item, ou seja, melhora em 2021 em relação 

a 2020 e avaliações mais positivas nos cursos de humanidades, com destaque para os Cursos Específicos 

– Humanidades. De qualquer forma, é importante ressaltar que a Universidade realizou importantes 

investimentos no sentido de promover o aprimoramento desses recursos, com destaque para o curso 

Planejamento de Cursos Virtuais: como organizar sua disciplina, voltado aos docentes da UFABC, 

ministrado em 2020 e organizado pelo Núcleo Educacional de Tecnologias e Línguas (NETEL), com 

carga horária de 60 horas. As avaliações positivas dos alunos indicam que esses esforços contribuíram, 

em alguma medida, para atenuar as condições adversas impostas pela pandemia de COVID-19. Em que 

pese o fato de o contato associado ao ensino presencial ser insubstituível enquanto elemento que propicia 

condições mais adequadas de aprendizagem pela interação entre alunos e docentes, as condições 

impostas pela pandemia forçaram um processo de adaptação da comunidade universitária que trouxe 

ganhos importantes em termos do uso de recursos e técnicas empregadas no ensino remoto, os quais, 

sem dúvida, poderão ser incorporados às práticas docentes no retorno ao modo presencial. 

Finalmente, é importante pontuar que o número de respondentes dessa avaliação específica, que 

se vincula à dinâmica da realização das disciplinas, caiu consideravelmente ao longo do período 

analisado, como mostra a Figura 8, a seguir. 
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Figura 8 – Evolução do número de respondentes da avaliação quadrimestral: 2020.1-2021.2 

 
Fonte: Prograd/Avaliação de Disciplinas - Alunos, 2020-2021 

 

Isso se deve ao fato de que, até 2020, a visualização do questionário era disponibilizada no 

portal de visualização dos conceitos obtidos pelos alunos.  Posteriormente, com a implantação do 

SIGAA, a disponibilização dos conceitos se dá através desse sistema, sem que necessariamente tenham 

que acessar o questionário de avaliação de disciplinas. De qualquer forma, o número de respondentes 

ainda é bastante significativo.  

Para que se possa colocar em perspectiva esse conjunto de avaliações de elementos relacionados 

à política de ensino desenvolvida na Universidade nos anos de 2020 e 2021, trazemos aqui elementos 

apontados no relatório da CPA de 2019 acerca da visão dos alunos da UFABC a respeito dos docentes 

e suas práticas pedagógicas.  

A base da análise do relatório CPA-2019 foi um questionário abrangente, aplicado junto a 

discentes, docentes e técnicos administrativos, contendo questões que analisaram mais de 40 itens. Desse 

rol de perguntas aplicadas à comunidade, foram extraídas questões respondidas pelos discentes que 

oferecem uma referência adicional importante para a análise das respostas fornecidas nos anos de 2020 

e 2021. Ressalte-se que, por tratar-se de um questionário específico, não vinculado à dinâmica de 

realização das disciplinas, foi respondida por um número de indivíduos bem inferior (pouco mais de 700 

alunos). 

Com relação à percepção dos alunos quanto ao quadro docente da UFABC, de forma geral 

avaliou-se que os professores da Universidade têm um domínio dos conteúdos que ministram bastante 

aprofundado, com 94% dos respondentes atribuindo conceitos A e B a esse item, o que é compatível 

com a boa avaliação dos alunos diante da Pergunta 1 dos questionários de 2020 e 2021, relativa ao 

conteúdo ministrado nas disciplinas. 
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Figura 9 – Itens da avaliação discente do Relatório CPA 2019  

 
Fonte: CPA, Relatório de Autoavaliação Institucional, 2019 

 

Já os itens didática e organização das aulas e metodologia de avaliação, a julgar pelas 

respostas fornecidas em 2019, tinham uma avaliação mediana. Esse resultado contrasta de forma 

significativa com a percepção dos alunos expressa nas perguntas 2 e 4, analisadas anteriormente, 

sugerindo a possibilidade de aprimoramento de ambos os itens ocorrido em meio à implementação das 

estratégias de adaptação empregadas para lidar com o ensino remoto na Universidade.  

Perfil Discente - 2021 

 

A pesquisa do Perfil Discente, de 2021, aplicada pela Propladi, também traz dados no sentido 

de que a transição para o ensino remoto trouxe grandes desafios de adaptação para os estudantes. De 

acordo com a pesquisa, quando perguntados sobre sua principal dificuldade relacionada ao ensino 

remoto, 41 % dos estudantes de graduação responderam ser “concentrar-se nos estudos”, 26% 

responderam que é organizar os horários de estudo, e 12% responderam que é sanar as dúvidas sobre o 

conteúdo. Além disso, 18% dos estudantes de graduação relataram não possuir um local adequado de 

estudos. Como consequência dessas dificuldades, 13% dos estudantes relatam que não estavam 

conseguindo se adaptar às soluções tecnológicas do ensino remoto. Para focar os estudantes em situação 

mais vulnerável, 5% relataram usar o celular como dispositivo de estudo (em vez de computador) e 3% 

informaram não possuir internet com qualidade suficiente para as aulas. 

 

 

2.3. POLÍTICAS DE ENSINO: A PERCEÇÃO DE DOCENTES SOBRE AS DISCIPLINAS 

OFERTADAS 

 

 Nesse item, apresentam-se os dados referentes à percepção de docentes aferida a partir do 

questionário de avaliação de disciplinas. 

Ressalta-se a menor quantidade de avaliações, em relação à avaliação dos estudantes (Figura 

10). Após a migração de sistemas digitais durante o primeiro quadrimestre de 2020, os professores 

deixaram de usar o sistema de avaliação até o fim de 2021. Com base em uma articulação entre a 

PROGRAD e a CPA, ao fim de 2021 foi realizado um esforço de engajamento para o preenchimento 

retroativo das avaliações de cursos de 2021 pelos professores. Todavia, na série temporal de avaliações, 

não houve avaliação docente do segundo quadrimestre de 2020 (Quadrimestre Suplementar). 
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Figura 10 – Docentes respondentes da avaliação quadrimestral de disciplinas 

 
               Fonte: Prograd, Avaliação de Disciplinas – Docentes, 2019-2021 

  

Mesmo com o risco de viés nas respostas, optou-se por sintetizar alguns dados, para que a 

avaliação da política de ensino de graduação não levasse em conta não apenas a percepção de discentes. 

Tabela 1. Evolução da avaliação das estratégias didáticas 

     Avalie a adaptação das estratégias didáticas adotadas frente às políticas de inclusão da UFABC 
(necessidades especiais, diversidade econômico-social, diversidade na formação prévia e nas trajetórias 

acadêmicas dos estudantes). 

Conceito 2019.1 2019.2 2019.3 2020_ECE 2021.1 2021.2 2021.3 

A 62,1% 57,9% 61,5% 52,5% 59,4% 67,6% 64,2% 

B 24,9% 30,5% 19,2% 34,1% 33,4% 23,2% 28,4% 

C 7,2% 5,3% 11,5% 8,5% 3,7% 7,9% 5,2% 

D 2,7% 5,3% 0,0% 1,5% 1,2% 0,0% 0,0% 

F 2,1% 0,0% 7,7% 0,9% 1,2% 0,9% 0,0% 

N* 1,0% 1,1% 0,0% 2,5% 1,2% 0,5% 2,2% 

* Não tenho como avaliar / prefiro não responder 
   

Fonte: Prograd, Avaliação de Disciplinas – Docentes, 2019-2021 

 

Nota-se que, em 2020, no quadrimestre do ECE (início da pandemia), houve uma pequena queda 

na avaliação positiva (conceitos A) das estratégias didáticas adotadas frente às políticas de inclusão da 

UFABC, demonstrando a preocupação com o acolhimento e a inclusão de estudantes na transição do 

ensino presencial para o remoto. Posteriormente, a percepção voltou a níveis positivos semelhantes ao 

do ensino presencial prévio, o que pode ser efeito da adaptação das estratégias ao contexto, promovida 

pela instituição. 
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Também aumentou a porcentagem de professores que responderam não ter como avaliar. Um 

dos fatores possíveis para esse aumento pode ser a dificuldade de comunicação com os estudantes ao 

longo do curso. 

Tabela 2. Evolução da avaliação da motivação e envolvimento dos alunos 

Avalie a motivação e envolvimento dos alunos em relação às atividades propostas na disciplina (A = muito 
motivados; F = muito desmotivados). 

Conceito 2019.1 2019.2 2019.3 2020_ECE 2021.1 2021.2 2021.3 

A 21.50% 29.47% 42.31% 19.96% 14.15% 20.83% 19.40% 

B 44.03% 46.32% 26.92% 47.27% 37.59% 34.26% 29.85% 

C 21.84% 13.68% 26.92% 23.54% 32.02% 27.78% 22.39% 

D 7.85% 5.26% 3.85% 4.52% 11.37% 11.57% 16.42% 

F 3.75% 2.11% 0.00% 2.07% 4.18% 5.09% 6.72% 

N* 1.02% 3.16% 0.00% 2.64% 0.70% 0.46% 5.22% 

* Não tenho como avaliar / prefiro não responder 
   

Fonte: Prograd, Avaliação de Disciplinas – Docentes, 2019-2021 

 

Observa-se que, na percepção dos docentes, a motivação e envolvimento dos discentes em 

relação às atividades propostas nas disciplinas caiu bastante com o início do ensino remoto, diminuindo 

a porcentagem de conceitos A e quando comparados ao período presencial anterior. Quando analisado 

somente os períodos de 2020 em diante, também chama a atenção o gradual aumento da porcentagem 

de conceitos D e F, evidenciando o agravamento progressivo desse problema. 

Tabela 3. Evolução da avaliação do desempenho geral dos alunos 

Avalie o desempenho geral dos alunos na disciplina, considerando o resultado das avaliações, a participação 
e assimilação do conteúdo. 

Conceito 2019.1 2019.2 2019.3 2020_ECE 2021.1 2021.2 2021.3 

A 22,9% 26,3% 30,8% 29,9% 15,8% 22,2% 21,6% 

B 46,4% 45,3% 38,5% 48,8% 47,1% 46,8% 38,1% 

C 21,2% 17,9% 23,1% 14,1% 26,9% 23,2% 21,6% 

D 6,1% 7,4% 3,9% 1,9% 7,4% 6,5% 12,7% 

F 2,7% 2,1% 3,9% 1,9% 2,1% 1,4% 2,2% 

N* 0,7% 1,1% 0,0% 3,4% 0,7% 0,0% 3,7% 

* Não tenho como avaliar / prefiro não responder 
   

Fonte: Prograd, Avaliação de Disciplinas – Docentes, 2019-2021 

 

Destaca-se que houve uma percepção de queda pronunciada no desempenho de estudantes no 

primeiro quadrimestre de 2021, que depois foi relativamente suavizada nos demais quadrimestres. 

Todavia, chama atenção o aumento da porcentagem de conceitos D no terceiro quadrimestre de 2021. 
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Tabela 4. Evolução da avaliação das ferramentas e ambiente de aprendizado 

Avalie as ferramentas utilizadas e o ambiente de aprendizado utilizado para o desenvolvimento da 
disciplina. 

Conceito 2020_ECE 2021.1 2021.2 2021.3 

A 26,0% 33,9% 44,0% 47,0% 

B 41,1% 49,9% 44,9% 37,3% 

C 23,0% 11,6% 7,9% 10,5% 

D 5,3% 3,3% 2,3% 0,8% 

F 1,9% 0,7% 0,9% 2,2% 

N* 2,8% 0,7% 0,0% 2,2% 

* Não tenho como avaliar / prefiro não responder 

Fonte: Prograd, Avaliação de Disciplinas – Docentes, 2020-2021 

 

Tabela 5. Evolução da avaliação da disponibilidade de recursos educacionais e bibliografia 

Avalie a disponibilidade de recursos educacionais e de bibliografia para a disciplina. 
 

Conceito 2020_ECE 2021.1 2021.2 2021.3 

A 33,2% 40,8% 47,2% 50,8% 

B 34,1% 43,4% 40,3% 33,6% 

C 20,0% 8,6% 7,4% 6,7% 

D 7,9% 3,7% 3,2% 3,7% 

F 1,7% 2,6% 1,4% 3,0% 

N* 3,2% 0,9% 0,5% 2,2% 

* Não tenho como avaliar / prefiro não responder 

Fonte: Prograd, Avaliação de Disciplinas – Docentes, 2020-2021 

 

Tabela 6. Evolução da avaliação da adaptação e construção de estratégias didáticas frente ao 

ensino remoto 

Avalie a adaptação e construção de estratégias didáticas frente ao ensino remoto. (Adaptação do material 
presencial, elaboração e criação de novos materiais, adaptação da avaliação). 

Conceito 2020_ECE 2021.1 2021.2 2021.3 

A 27,3% 38,8% 44,4% 41,8% 

B 40,7% 43,4% 44,0% 37,3% 

C 21,5% 13,5% 10,2% 11,2% 

D 4,5% 3,7% 0,5% 2,2% 

F 1,5% 0,5% 0,9% 2,2% 

N* 4,5% 0,2% 0,0% 5,2% 

* Não tenho como avaliar / prefiro não responder 

Fonte: Prograd, Avaliação de Disciplinas – Docentes, 2020-2021 
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As três tabelas acima não possuem correspondentes para o período presencial de 2019, pois seu 

enunciado foi adaptado ao contexto do ensino remoto. Todavia, as três perguntas mostram que houve 

uma melhoria contínua nos recursos e estratégias didáticas, desde o início do período de ensino remoto 

até o segundo quadrimestre de 2022, e que depois esse patamar se mantém relativamente estável no 

terceiro quadrimestre de 2022. A melhoria da percepção pode ser reflexo dos esforços de capacitação 

de docentes para o sistema de ensino remoto, da transição do ambiente virtual de aprendizado do Tidia 

para o Moodle, e do aprendizado a partir da experiência didática em cada quadrimestre. 

 

2.4. AVALIAÇÃO DO ENSINO NA GRADUAÇÃO: RELATÓRIO SÍNTESE DAS 

AVALIAÇÕES DE DISCIPLINA DE 2019 

A avaliação de disciplinas de graduação objeto de análise na seção 2.2 é realizada pela Pró-

Reitoria de Graduação desde 2011 quadrimestralmente. Para implementar as avaliações de estudantes e 

docentes, são elaborados formulários para avaliação de disciplinas. Em 2017, a partir da Resolução da 

Comissão de Graduação nº 19 de 2017, cujo intuito era promover melhorias no ensino na graduação, a 

Prograd propôs normas que nortearam a análise dos dados das avaliações pelas coordenações de curso, 

em conjunto com seus respectivos Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs), e sua compilação em 

relatórios anuais. 

De acordo com a Resolução CG nº 19/2017, o formulário deveria abranger no mínimo três 

esferas: 1) da atuação acadêmica e funcional do docente; 2) da infraestrutura e projeto pedagógico do 

curso; e 3) da atuação discente. A Resolução CG nº 19 também definiu diretrizes para encaminhamento 

e estabelecimento de estratégias de aperfeiçoamento do ensino, currículo e infraestrutura dos cursos 

de graduação da UFABC, determinando, em seu art.3º, que: 

As coordenações de curso, em conjunto com seus respectivos Núcleos Docentes Estruturantes 

(NDEs), deverão elaborar anualmente um relatório diagnóstico e um plano estratégico para 

aperfeiçoamento do currículo, atuação pedagógica docente e da infraestrutura do curso, a ser 

encaminhado às direções de centro ou diretamente à Prograd, no caso dos Bacharelados 

Interdisciplinares (BIs). 

No ano de 2018, o primeiro ano da aplicação da resolução, os cursos e as direções de centro 

fizeram seus relatórios de avaliação em formato livre. Em 2019, como resultado do “Grupo de Trabalho 

para analisar e aprimorar o processo de avaliação institucional de disciplinas de graduação da 

UFABC”, o formulário Relatório de Avaliação de Disciplinas foi elaborado e utilizado para o ano-base 

2018. Naquele momento, foi estabelecido um formulário padrão para o Relatório de Avaliação de 

Disciplinas, com perguntas determinadas, mas sem padronização de metodologia de análise. 

Em virtude de um processo de auditoria interna, ocorrido em 2019, a Auditoria Interna da 

UFABC (AUDIN) orientou que o formato e os procedimentos do processo de avaliação de disciplinas 

deveriam sofrer alteração. A Prograd encaminhou as informações referentes às modificações aplicadas 

ao Relatório de Avaliação de Disciplinas, decorrentes das requisições constantes no relatório final da 

AUDIN. 
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Em 2020, as determinações da AUDIN foram incorporadas ao formulário e o documento foi 

utilizado para o ano-base 2019, com execução em 2020/2021. A metodologia ora indicada, 5W2H, 

deveria guiar o acompanhamento dos encaminhamentos oriundos da avaliação de disciplinas, o que 

levou à elaboração de uma planilha modelo, que passou a compor o Relatório do ano-base 2019. O 

informe foi feito à Comissão de Graduação (CG), em reunião ocorrida em 27 de agosto de 2020. 

Assim, a análise dos dados de avaliação de disciplina e a elaboração de relatório pela 

coordenação de curso e pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) correspondente continuam a vigorar. 

Porém, o relatório dos cursos passou a ser composto do formulário e da planilha modelo 5W2H. 

No que se refere à planilha modelo 5W2H, é uma ferramenta administrativa que tem como 

finalidade registrar de maneira organizada e planejada como serão efetuadas as ações, assim como 

‘quem’, ‘quando’, ‘onde’, ‘por que’, ‘como’ e ‘quanto irá custar’. São esses termos que designam a sigla 

adotada, que contém todas as iniciais dos processos em inglês, sendo: 5W explicado por: 1 – What (o 

que); 2 – Who (quem); 3 – When (quando); 4 – Where (onde); 5 – Why (por que); 2H explicado por: 1 

– How (como); 2 – How Much (quanto). 

Em resumo, conforme detalhado no Anexo 4 do referido relatório, as demandas e os respectivos 

responsáveis foram categorizados. Foram definidas 22 categorias de demanda (o que) e 11 categorias 

de agente (quem). Com base na metodologia proposta, do ponto de vista da demanda, as categorias mais 

mencionadas foram: “Revisão de PPC”; “Divulgação e Reflexão dos Relatórios de Avaliação a Docentes 

e Discentes”; “Melhorias nas práticas didático-pedagógicas”; e “Melhorias na infraestrutura de salas de 

aula e laboratórios”. Da perspectiva do agente, a categoria “Coordenação de curso” foi a mais citada, 

seguida por “Prograd” e “Direção de Centro”.  

Como consideração final, o relatório aprovado na CG sugeriu o aproveitamento e análise 

conjunta, seja por coordenações de curso, direções de centro ou ProGrad, dos apontamentos elencados 

e organizados nas categorias propostas, a fim de auxiliar em reflexões e soluções coletivas para os 

problemas apresentados, assim como para viabilizar a consecução das ações desejadas; e o 

acompanhamento, nos anos subsequentes, da evolução das demandas e problemas apresentados pelos 

cursos e direções de centro. 

A CPA participou da reunião da CG que aprovou o referido relatório, tendo sido proposto que 

os próximos relatórios-síntese das avaliações de disciplinas, contendo as recomendações e 

encaminhamentos da Prograd, Direções de Centro, Coordenações de Curso e respectivos NDE, sejam 

encaminhados anualmente à CPA para que esta considere as informações em seu processo avaliativo. 

      

2.5. AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ACESSO E PERMANÊNCIA: DEZ ANOS DA LEI DE 

COTAS E PNAES  

A dimensão de Política de Atendimento aos Discentes é parte do eixo de Políticas Acadêmicas 

avaliado neste relatório.  
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As Políticas de Atendimento aos Discentes compreendem ações que visam essencialmente 

possibilitar aos estudantes a democratização do acesso à universidade – políticas de acesso - e a garantia 

das condições de permanência na universidade, eliminando-se barreiras de renda, cor, gênero, 

deficiência, entre outras – políticas de permanência.  

Acesso  

A UFABC teve seu primeiro processo seletivo para ingresso na graduação em 2006/200721 já 

com a previsão de um quantitativo das vagas reservadas para candidatos egressos de escolas públicas e, 

dentre estes, candidatos pretos, pardos e indígenas. Em 2012, após a promulgação da Lei 12.711 (lei das 

cotas), a reserva de vagas para os candidatos de escolas públicas incluiu também o critério de renda 

familiar. Posteriormente, outra Lei Federal (13409/2016) estendeu esta reserva para as pessoas com 

deficiência. 

Além destas políticas públicas orientadas por normativas federais, a UFABC também possui 

vagas reservadas para ações afirmativas próprias, destinadas para pessoas com deficiência 

independentemente de qualquer outra condição, para pessoas transgêneras, transsexuais e travestis, e 

para refugiados ou solicitantes de refúgio. 

No ingresso do ano de 2021, mais de 58% das 2.008 vagas ofertadas para os cursos de graduação 

foram destinados a alguma forma de ação afirmativa22. Levantamentos já realizados internamente 

mostram que o desempenho destes alunos ingressantes por cotas, que normalmente entram na 

Universidade com notas ligeiramente menores que os de ampla concorrência23, tendem a igualar o 

desempenho acadêmico dos demais após poucos períodos letivos cursados. 

No ano de 2022 está prevista a avaliação da Lei 12.711/2012, que em seu art.7º dispõe que: 

Art. 7º No prazo de dez anos a contar da data de publicação desta Lei, será promovida a revisão do 

programa especial para o acesso às instituições de educação superior de estudantes pretos, pardos e 

indígenas e de pessoas com deficiência, bem como daqueles que tenham cursado integralmente o ensino 

médio em escolas públicas.   

Nos municípios em que a UFABC tem campus instalados, observa-se uma situação semelhante 

à realidade nacional, em que a grande maioria dos concluintes do ensino médio vêm de escolas da rede 

pública. Em Santo André, por exemplo, nos anos de 2014 e 2015, havia um número praticamente igual 

de escolas estaduais e de escolas particulares que ofertavam turmas no ensino médio. Entretanto, o 

número de matrículas na rede pública era muito maior – respectivamente 78,4 % e 74,4 %. Por isso, mas 

também por sua relevância social, a UFABC entende ser muito importante que sejam mantidas as 

reservas de vagas para oriundos de escola pública, com suas subdivisões por renda, etnia e deficiência. 

 

 
21 https://prograd.ufabc.edu.br/sisu/historico 
22 Embora no caso de algumas das vagas reservadas, especialmente para as destinadas a pessoas com deficiência, faltaram 

candidatos aptos e estas foram revertidas para os candidatos de ampla concorrência, ainda assim o ingresso de candidatos por 

cotas é superior à 50% das vagas ofertadas. 
23 https://prograd.ufabc.edu.br/sisu/historico 
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A manutenção das oportunidades de acesso aos candidatos oriundos de escolas públicas, 

especialmente as escolas da região do ABC, notadamente aos candidatos pretos, pardos e indígenas, 

bem como aos candidatos vulneráveis economicamente e aos candidatos pessoa com deficiência, é 

extremamente importante para a região em que a UFABC se insere, uma vez que a formação superior 

tenderá a trazer maiores oportunidades de colocação profissional, maior renda familiar e melhor 

condição sócio econômica que a geração de seus pais. 

Permanência  

Partindo da consideração de que mais da metade dos alunos da UFABC vêm de escolas públicas, 

e que de acordo com o perfil do estudante de graduação levantado anualmente pela Pró-Reitoria de 

Planejamento e Desenvolvimento Institucional em 2019, quase 60% dos 8.971 respondentes declararam 

renda familiar per capita mensal até R$ 3.000,00, é fundamental para grande parte deles que a 

Universidade ofereça condições de permanência que possibilitem que os estudantes se dediquem 

integralmente ao curso, especialmente no seu início. Esse tipo de apoio vem se tornando cada vez mais 

importante, dada a piora das condições de renda das famílias decorrente da pandemia de COVID-19 e 

da profunda recessão que vive o país. 

O Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) foi criado em 2008 com um aporte 

de recursos de R$ 125,3 milhões em seu primeiro ano, 2010. Ele visa apoiar a permanência de estudantes 

de baixa renda matriculados em cursos de graduação presencial das Instituições Federais de Ensino 

Superior (IFES) e tem grande importância para complementar os recursos financeiros das instituições. 

Desde seu início, possibilitou que a UFABC ofertasse de bolsas de auxílio aos alunos mais carentes. 

Inicialmente, estes recursos eram destinados a subsidiar os alunos de menor renda e auxiliar os que eram 

originários de cidades mais distantes com os custos de moradia. Com o passar dos anos e com a criação 

da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas (Proap), esses auxílios foram sendo 

diversificados para atender não somente condições de vulnerabilidade socioeconômica, mas também 

outros tipos de carências dos alunos. A demanda por inclusão começou a crescer após a aprovação de 

reserva de vagas para pessoas com deficiência, em 201324. Em 2014 foi criado o Núcleo de 

Acessibilidade na Universidade. 

Atualmente, existem dez modalidades de auxílios voltados para a permanência dos alunos mais 

carentes, conforme a tabela abaixo. Em 2020, foram concedidos 2.008 benefícios diretos e indiretos, 

atendendo a um total aproximado de 1.500 alunos, considerando que há situações previstas em edital 

em que um mesmo aluno pode ser contemplado com mais de uma ação. 

 

 

 

 

 
24 Resolução ConsUNI 121/2013, disponível em 

https://www.ufabc.edu.br/images/consuni/resolucoes/resoluo_consuni_121_-

_cria_a_reserva_de_vagas_para_pessoas_com_deficincia_na_ufabc_e_define_as_condies_de_permanncia_destes_estudantes

_revogada.pdf 
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Tabela 7. Benefícios concedidos com recursos do PNAES 

Tipo de auxílio 2019 2020 

Auxílio Alimentação 659 751 

Alimentação Emergencial25 18 14 

Auxílio Creche 34 21 

Auxílio-Moradia 244 275 

Auxílio-Moradia Emergencial26 4 3 

Auxílio Permanência 875 889 

Permanência Emergencial 19 14 

Auxílio Acessibilidade 31 25 

Monitoria Inclusiva27 57 16 

Total 1.941 2.008 

Fonte: Pró-Reitoria Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas da UFABC, 2019-2020 

Apesar da redução nominal (e sem levar em consideração a inflação de 2019), os recursos 

recebidos do PNAES em 2020, complementados por algumas ações próprias implementadas com 

recursos do orçamento de custeio da UFABC, possibilitaram a manutenção de todos os programas de 

concessão de bolsas e auxílios durante a pandemia. 

Tabela 8. Concessão de Benefícios Diretos 

      2019 2020 

Quantidade média mensal de alunos 

regulares 

12.750 13.114 

Quantidade estimada de alunos 

vulneráveis28  

3.187 3.278 

Quantidade de alunos atendidos por 

benefícios diretos 

1.307 1.274 

Recursos do PANES (R$ mil) 8.089 7.819 
Fonte: Pró-Reitoria Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas da UFABC, 2019-2020 

 

O número de alunos atendidos por algum tipo de benefício direto nos anos de 2019 (antes da 

pandemia) e de 2020 (durante a pandemia) manteve-se em torno de 10% do corpo discente da graduação. 

 

Além da criação de um Observatório Institucional, que deverá fazer estudos mais aprofundados 

e fornecer mais dados para subsidiar o diagnóstico e as análises acerca do impacto desses auxílios, as 

Pró-Reitorias de Graduação e de Políticas Afirmativas estão levantado dados sobre o desempenho 

acadêmico dos ingressantes por vagas reservadas e dos alunos contemplados por bolsas e outras ações 

para tentar mensurar melhor qual é o alcance destas políticas.  

 

As articulações entre as áreas de gestão da Universidade e entre estas e outros entes internos ou 

externos são iniciativas que têm potencial para contribuir fortemente para o acesso, a permanência e a 

 
25 Auxílio estabelecido excepcionalmente durante o período da pandemia, em que o RU não está operando. 
26 Auxílio estabelecido para atender alunos que não puderam retornar ao seu município de origem. 
27 não representa repasse de recurso ao aluno, mas sim o apoio de um monitor inclusivo para as atividades didáticas. 
28 Considerando que aproximadamente 25% dos alunos ingressantes a partir de 2.013 (possivelmente 100% do corpo 

discente atual) ingressou como cotista de escola pública e renda. 
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inclusão, aumentar os índices de diplomação e reduzir os índices de retenção e de evasão dos cursos de 

graduação. 

 

Como exemplo de ações articuladas, além dos auxílios mencionados anteriormente, foram 

disponibilizadas bolsas acadêmicas para discentes que ingressaram por ações afirmativas por meio de 

parcerias entre as Pró-Reitorias de Políticas Afirmativas, de Graduação e de Pesquisa. Estas parcerias, 

iniciadas em 2019, têm tido sucesso e só não se intensificaram por conta da limitação de recursos 

orçamentários. 

 

      

 

2.6. AVALIAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO E A NOVA POLÍTICA DA ACESSO 

 

Em 2021, A CPA ampliou o diálogo com a Pró-reitoria de Pós-Graduação e com a Comissão 

de Pós-graduação sobre os 29 programas existentes, sendo 26 acadêmicos e três mestrados profissionais, 

com mais de 2 mil discentes e mais de 600 docentes. A partir da definição de indicadores e das formas 

de avaliação institucional dos programas de pós-graduação, que seguem parâmetros diferentes da 

graduação, será possível uma atuação mais concreta desta comissão. 

Cabe destacar que após amplo debate foi aprovada a Resolução CPG nº 78/2021, que instituiu 

a Política de Ações Afirmativas de acesso e permanência nos cursos de Pós-Graduação stricto sensu da 

UFABC. A política uniformizou a regra sobre reserva de vagas nos programas da UFABC e ampliou o 

acesso para pessoas autodeclaradas negras (pretas e pardas), indígenas, quilombolas, pessoas com 

deficiência, pessoas trans (transexuais, transgêneros e travestis) e pessoas refugiadas ou solicitantes de 

refúgio nos programas de pós-graduação da universidade. Todos os programas que abriram processo 

seletivo em 2021 ofertaram pelo menos 30% das vagas aos grupos indicados. Por ser bastante recente, 

ainda não foi possível realizar uma avaliação sobre a percepção da comunidade e os efeitos da nova 

política. 

Ainda em relação ao acesso à pós-graduação e à trajetória dos egressos dos cursos de graduação 

da própria UFABC, identificou-se que, desde 2018, anualmente, cerca de 150 discentes egressos dos 

cursos de graduação da própria UFABC permanecem ou voltam à Universidade para cursar a pós-

graduação, conforme a tabela abaixo. Esse conjunto de egressos constitui importante grupo para a 

realização de uma pesquisa qualitativa mais aprofundada a ser oportunamente desenhada pela CPG e 

pela CPA. 

Tabela 9. Discentes graduados na UFABC que cursam pós-graduação 

Ano 2018 2019 2020 2021 

Mestrado 123 123 121 120 

Doutorado 31 38 25 23 

Fonte: Pró-reitoria de Pós-graduação da UFABC 
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3. PRINCIPAIS CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

  No início deste novo triênio avaliativo de 2022-2024, a CPA apresenta, com base nos dados 

organizados e sistematizados, a sua interpretação, alguns comentários e sugestões aos Conselhos 

Superiores, à Reitoria e demais dirigentes da UFABC e a todas e todos que, de alguma forma, dentro de 

suas atividades e atribuições, possam contribuir para a implementação de melhorias nas atividades 

desenvolvidas pela Universidade. 

Procuramos, na medida do possível, sistematizar algumas considerações sobre as políticas de 

ensino e de acesso e permanência estudantil, na graduação e na pós-graduação, considerando a 

peculiaridade do ensino remoto e das crises sanitária, econômica e social atuais.  

É importante registrar que a análise e a consolidação dos dados levantados se deram num 

contexto de trabalho remoto por parte dos integrantes da Comissão, que se reuniram fora dos campi da 

Universidade e sem a convivência com a comunidade acadêmica. 

Mesmo diante de tantos desafios que se impuseram com a pandemia de COVID-19, a 

transparência na gestão e a representatividade da comunidade nas discussões sobre as políticas de ensino 

e de atendimento aos discentes têm avançado no sentido de contribuir para a Missão da UFABC e seus 

pilares de Interdisciplinaridade, Excelência e Inclusão. 

As condições gerais para o desenvolvimento da graduação foram percebidas como satisfatórias, 

mesmo nas condições de ensino remoto, conforme demonstram os relatórios das comissões de avaliação 

dos ECE e do QS e as análises da CPA realizadas a partir das avaliações de disciplina. 

Tanto as avaliações discentes e docentes analisadas neste relatório apontam que houve uma 

queda na qualidade metodológica dos cursos no início do período de ensino remoto, mas que 

gradualmente houve uma melhoria nas estratégias didáticas. Todavia, não se deixa de notar um contraste 

entre o nível geral de satisfação dos estudantes em relação aos cursos, ao passo que os docentes reportam 

uma motivação e desempenho decrescente dos estudantes ao longo do período de ensino remoto. De 

acordo com os debates e avaliações qualitativas realizados pelas comissões de avaliação dos 

quadrimestres em ensino remoto, tal padrão contrastante pode ser explicado pelo reconhecimento dos 

estudantes acerca do esforço da comunidade acadêmica (estudantes, professores e técnico-

administrativos) de procurar fornecer o ensino possível dentro de uma situação de pandemia. Por outro 

lado, os professores reconhecem o progressivo esgotamento (especialmente motivacional) dos discentes 

em relação às atividades de ensino remoto.  

Importante ressaltar que as autoavaliações realizadas até o presente momento, inclusas as 

contidas neste relatório, não são suficientes para mensurar os prejuízos político-pedagógicos do período 

analisado, decorrentes do contexto específico vivido a partir da pandemia. Esse desafio deve ser 

perseguido pelas diversas áreas da UFABC e pela própria CPA em seus próximos relatórios. 

No que diz respeito às políticas de acesso, houve ampliação e aperfeiçoamento tanto no âmbito 

da graduação como no da pós-graduação. Os auxílios e bolsas do PNAES ao longo da pandemia parecem 

ser importantes para evitar a evasão de discentes atingidos pela crise socioeconômica que acompanha a 

crise sanitária. A sistematização de alguns dados aponta para a necessidade de pesquisa mais 
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aprofundadas com esse público, especialmente considerando a hipótese de queda na motivação e no 

desempenho, sugerida pela avaliação respondida por docentes. 

Com base nessas considerações, a CPA recomenda à gestão da UFABC: 

a) a melhoria da produção e sistematização de dados sobre as políticas de ensino e de 

atendimento a discentes, na graduação e na pós, considerando as especificidades dos processos de 

autoavaliação; 

b) a ampliação da comunicação e de ações que promovam o engajamento de docentes e discentes 

na avaliação de disciplinas da Prograd, ampliando-se o número de respondentes e a qualidade das 

respostas; 

c) a elaboração de avaliações que permitam mensurar os impactos político-pedagógicos 

decorrentes do prolongado período de ensino remoto e sistematizar os aprendizados do período que 

podem ser levados para o ensino presencial; 

d) a integração da CPA ao fluxo de discussão e sistematização anual da avaliação de disciplinas, 

juntamente com Comissão de Graduação, Direções de Centros, Coordenação dos Cursos e NDE dos 

cursos;  

e) a instituição do Observatório previsto no PDI e aprovado pelo Consuni, como espaço de 

aprofundamento e articulação das avaliações atualmente existentes na UFABC. 
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ANEXOS 
 

Anexo I - Questionário de avaliação quadrimestral de disciplinas: itens e questões 

(discentes) 

 

Item avaliado Questão 

1 Conteúdo 

Avalie o conteúdo ministrado, considerando a adequação ao plano 

de ensino proposto e aos objetivos especificados na ementa da 

disciplina. 

2 Didática 

Avalie a didática e os métodos do docente para o aprendizado dos 

conteúdos da disciplina (Exemplos: atividades didáticas síncronas e 

assíncronas, exercícios, leituras, trabalho em grupo etc.). 

3 
Quantidade de horas previstas 

para o estudo individual 

 Atribua um conceito para a adequação do I (estudo individual, 

realização de atividades) previsto no T-P-I em relação à dedicação 

necessária para a disciplina. 

4 Métodos de avaliação 

Atribua uma nota à adequação dos métodos de avaliação como 

medidores do aprendizado dos conteúdos da disciplina (Exemplos: 

trabalhos individuais, trabalhos em grupo, provas, seminários etc.). 

5 
Material didático: qualidade e 

disponibilidade 

Avalie a qualidade do material didático utilizado e a disponibilidade 

da bibliografia utilizada na disciplina (Exemplos: biblioteca, 

repositórios digitais, vídeo aulas etc.). 

6 Disponibilidade do docente 
 Atribua uma nota à disponibilidade do docente para atender e 

esclarecer dúvidas dos discentes. 

7 Tempo de dedicação do aluno 

Atribua uma nota ao seu tempo de dedicação à disciplina 

considerando as atividades síncronas, assíncronas e a realização das 

atividades propostas em relação ao T-P-I (Teoria - Prática - Estudo 

Individual).  

8 Postura acadêmica do aluno 

Avalie sua postura acadêmica na disciplina durante o decorrer da 

disciplina nas aulas presenciais e nos ECE (Exemplo: entrega de 

atividades, presença em atividades síncronas, acompanhamento e 

acesso de atividades assíncronas etc.). 

9 

Recursos utilizados pelo 

docente e ambiente de 

aprendizagem 

Atribua um conceito aos recursos e aos ambientes de aprendizagem 

utilizados pelo docente para as aulas (webconferência, A.V.A., 

softwares, canais de comunicação, qualidade etc.). 

Fonte: UFABC (2019) 
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Anexo II - Questionário de avaliação quadrimestral de disciplinas: itens e questões 

(docentes) 

 

Item avaliado Questão 

1 Adequação da carga horária 

aos objetivos 

Avalie se a quantidade de aulas teóricas, práticas e estudo individual 

(TPI) foi adequada para cumprir os objetivos e abordar os tópicos 

definidos na ementa da disciplina. 

2 Ementa e objetivos Avalie se a ementa e os objetivos estão adequados à formação que 

considera desejável para esta disciplina. 

3 Inclusão Avalie a adaptação das estratégias didáticas adotadas frente às 

políticas de inclusão da UFABC (necessidades especiais, diversidade 

econômico-social, diversidade na formação prévia e nas trajetórias 

acadêmicas dos estudantes). 

4 Motivação discente Avalie a motivação e envolvimento dos alunos em relação às 

atividades propostas na disciplina (A = muito motivados; F = muito 

desmotivados). 

5 Desempenho discente Avalie o desempenho geral dos alunos na disciplina, considerando o 

resultado das avaliações, a participação e assimilação do conteúdo. 

6 Ferramentas e ambientes de 

aprendizado 

Avalie as ferramentas utilizadas e o ambiente de aprendizado 

utilizado para o desenvolvimento da disciplina. 

7 Recursos educacionais e 

bibliografia 

Avalie a disponibilidade de recursos educacionais e de bibliografia 

para a disciplina. 

8 Didática Avalie a adaptação e construção de estratégias didáticas frente ao 

ensino remoto. (Adaptação do material presencial, elaboração e 

criação de novos materiais, adaptação da avaliação). 

Fonte: UFABC (2019) 

 


