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1 – APRESENTAÇÃO 

 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) – 2018/2020 da Universidade Federal de São João 

del-Rei (UFSJ) apresenta à comunidade acadêmica o Relatório de Autoavaliação 

Institucional 2018 do Campus Centro-Oeste (CCO), cumprindo, assim, uma das etapas 

previstas no Projeto de Autoavaliação aprovado pelo Conselho Universitário (CONSU/UFSJ) 

– Parecer nº 099/2018/CONSU (Ver Anexos). 

Este Relatório de Autoavaliação tem como objetivo central construir um retrato da realidade 

Institucional tomando como referência os cinco Eixos propostos pelo Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), quais sejam: Eixo 1 – Planejamento e Avaliação 

Institucional; Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional; Eixo 3 – Políticas Acadêmicas; Eixo 4 – 

Políticas de Gestão; Eixo 5 – Infraestrutura. Ele se configura como um valioso instrumento 

Institucional, construído a partir das avaliações de todos os segmentos da comunidade 

acadêmica acerca das diversas dimensões da UFSJ, em diálogo fundamental com o Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI) – 2014/2018. 

Em razão do início de mais um ciclo avaliativo, conforme Nota Técnica INEP/DAES/ 

CONAES nº 065, de 09 de outubro de 2014, o presente documento é apresentado em sua 

versão parcial, contendo apenas os resultados da Pesquisa de Autoavaliação Institucional 

2018. 

A análise dos resultados da Pesquisa de Autoavaliação Institucional 2018 permitiu a 

identificação de pontos fortes e de questões que necessitam maior atenção da 

administração e de toda comunidade da UFSJ, em relação ao CCO. É importante ressaltar 

que esta análise precisa levar em consideração o contexto no qual a Instituição está 

inserida, uma vez que os resultados avaliados são determinados tanto por fatores internos, 

quanto por fatores externos. 

A CPA tem previsto, em sua Proposta de Autoavaliação Institucional (2018/2020), ações de 

divulgação e discussão, junto à comunidade acadêmica, dos resultados da pesquisa de 

autoavaliação. A devolução dos resultados da Pesquisa de Autoavaliação Institucional é 

uma das prioridades da CPA 2018/2020, objetivando, de um lado, permitir que a 

Comunidade possa acompanhar os processos avaliativos da UFSJ e, de outro, fortalecer a 

credibilidade do trabalho da Comissão. 

Duas ações são previstas para a efetivação da divulgação dos resultados da Pesquisa de 

Autoavaliação Institucional 2018, a saber: 
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1 – Realização de seminários de divulgação em todos os Campi da UFSJ, tratando 

especificamente da realidade de cada Campus, a partir da análise e discussão dos 

resultados da Pesquisa de Autoavaliação Institucional 2018, a ocorrerem durante o ano de 

2019. Materiais impressos e virtuais serão elaborados e distribuídos para toda a 

comunidade acadêmica. 

2 – Apresentação dos resultados da Pesquisa de Autoavaliação Institucional 2018, de 

maneira segmentada a todos os Setores da gestão administrativa da UFSJ, incluindo Pró-

Reitorias e Assessorias. 

Além das ações e estratégias de divulgação dos resultados, serão realizadas reuniões para 

apresentação e acompanhamento das demandas identificadas no Relatório de 

Autoavaliação Institucional 2018, com base na opinião e avaliação da comunidade 

acadêmica. 
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2 – BREVE HISTÓRICO 

 

A Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) foi instituída pela Lei 7.555, de 18 de 

dezembro de 1986, como Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei (FUNREI), 

sendo resultado da reunião e federalização de duas instituições: a Faculdade Dom Bosco de 

Filosofia, Ciências e Letras, cujas atividades iniciaram em 1954, mantidas pela Inspetoria de 

São João Bosco e a Fundação Municipal de São João del-Rei, mantenedora da Faculdade 

de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis (FACEAC) e da Faculdade de 

Engenharia Industrial (FAEIN), cujas atividades iniciaram-se em 1972 e 1976, 

respectivamente.  

Em 19 de abril de 2002, a FUNREI foi transformada em Universidade pela Lei nº 10.425, 

adotando a sigla “UFSJ”, eleita pela comunidade acadêmica. A UFSJ é pessoa jurídica de 

direito público, com financiamento pelo Poder Público, vinculada ao Ministério da Educação, 

que tem sede e foro na cidade de São João del-Rei, e possui Unidades Educacionais em 

Divinópolis, na região do Alto Paraopeba e Sete Lagoas, todas no Estado de Minas Gerais. 

Como uma Instituição Federal de Ensino Público Superior, a UFSJ zela pela autonomia 

científica, didática, administrativa, disciplinar e de gestão financeira e patrimonial. 

Foi uma das poucas Instituições Federais de Ensino Superior criadas na década de 1980. 

Desde o processo de federalização, já assumia como um dos eixos centrais de suas 

atividades-fim a indissociabilidade entre as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Desde o início, a Instituição trabalhou para a qualificação de seu quadro docente, sobretudo 

com o incentivo ao doutoramento, bem como à formação e estabilização dos grupos de 

pesquisa, e à implantação da Pós-Graduação Stricto Sensu em todas as áreas de 

conhecimento contempladas por suas graduações, elementos fundamentais para a sua 

transformação em Universidade. 

Atualmente, a Instituição estrutura-se administrativamente em 6 (seis) Unidades 

Educacionais e um Centro Cultural. Estão localizados em São João del-Rei: o Campus 

Santo Antônio (CSA), o Campus Dom Bosco (CDB) e o Campus Tancredo de Almeida 

Neves (CTAN), além do Centro Cultural Risoleta Neves. Entre 2007 e 2008, a UFSJ criou 3 

(três) novos campi em outros municípios de Minas Gerais: o Campus Alto Paraopeba (CAP), 

localizado no município de Ouro Branco; o Campus Sete Lagoas (CSL), na cidade 

homônima; e o Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO), situado no município de 

Divinópolis. 
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Conforme números cedidos pela Divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico 

(DICON), em 26 de março de 2019, a UFSJ contava em 2018, com: 10.709 (dez mil, 

setecentos e nove) discentes de graduação presencial; 1.041 (um mil e quarenta e um) 

discentes de pós-graduação; e, 1.082 (um mil e oitenta e dois) discentes de graduação a 

distância. 

Para o desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão, a UFSJ contou, em 2018, com: 

533 (quinhentos e trinta e três) técnicos-administrativos e 853 (oitocentos e cinquenta e três) 

docentes efetivos, conforme números da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGP), 

encaminhados à CPA em 27 de março de 2019. 

O alto padrão de formação de seu quadro profissional, aliado à oferta majoritária de cursos 

noturnos, faz da UFSJ uma instituição pública de alta qualidade e, destacadamente, 

inclusiva. 
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3 – METODOLOGIA 
 

 

Nesse capítulo serão descritos os fundamentos conceituais, procedimentos para a 

elaboração dos instrumentos de coleta de dados e a metodologia de análise dos resultados, 

além de uma descrição do perfil dos participantes da Pesquisa de Autoavaliação 2018, do 

Campus Centro-Oeste (CCO). 

 

3.1 – Referencial teórico da Pesquisa de Autoavaliação  

A Pesquisa de Autoavaliação Institucional 2018 foi orientada pela legislação específica 

sobre avaliação da Educação Superior, adotadas pelo Ministério da Educação (MEC), no 

SINAES. Em todos os processos e procedimentos adotados, foi privilegiado o diálogo com o 

PDI 2014/2018, da UFSJ. 

Assim, a autoavaliação se configura como uma medida de aferição dos resultados e da 

qualidade dos processos acadêmico-pedagógicos e administrativos. Afere, também, todos 

os aspectos indispensáveis para o bom desenvolvimento das atividades da UFSJ, desde a 

infraestrutura até políticas acadêmico-administrativas. Desenvolve-se de modo interativo e 

processual, dado o seu caráter de construção coletiva e da dinâmica de subsidiar 

proposições de mudanças, balizada pelos ditames da Legislação Federal e, também, pelo 

planejamento estabelecido pela UFSJ. 

 

3.2 – Elaboração dos instrumentos e procedimentos de coleta de dados 

As informações que compõem o Relatório de Autoavaliação 2018 da UFSJ foram obtidas 

através da análise dos resultados da Pesquisa de Autoavaliação Institucional, realizada, 

junto a todos os segmentos da comunidade acadêmica, na Plataforma “Campus Virtual” da 

UFSJ (https://www.campusvirtual.ufsj.edu.br/ufsj/cpa/login/index.php), entre os dias 19 de 

novembro de 2018 e 25 de fevereiro de 2019. Os questionários disponibilizados 

apresentaram questões específicas às necessidades de cada segmento, relacionadas aos 

Eixos Temáticos que compõem o Instrumento de Avaliação Institucional do Ministério da 

Educação e a legislação sobre avaliação da Educação Superior, notadamente o SINAES. 

Para a comunidade interna, foram elaborados questionários destinados aos Discentes da 

Graduação (presencial e a distância) e da Pós-graduação stricto sensu, aos Docentes e aos 

Técnicos-Administrativos. Já para a comunidade externa, os questionários foram dirigidos 

aos Discentes Egressos da Graduação e da Pós-Graduação. 
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Todos os referidos questionários foram reelaborados, levando-se em consideração as 

experiências de processos avaliativos anteriores e, especialmente, com vistas para a 

objetividade das informações, cuja apresentação objetiva e sintética compõe o presente 

relatório. 

Foram utilizados, portanto, 6 (seis) questionários, construídos de forma a contemplar os 

cinco Eixos Temáticos propostos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), em articulação com as dez Dimensões do SINAES. A 

seguir, será descrita a organização dos referidos instrumentos: 

a) Discentes de Graduação Presencial – composto por 56 (cinquenta e seis) questões 

divididas em 9 (nove) temas, quais sejam: Informações socioinstitucionais; Política de 

atendimento aos discentes; Políticas acadêmicas para o Ensino, Pesquisa e Extensão; 

Comunicação com a sociedade; Políticas de gestão (política de pessoal, organização, 

gestão e sustentabilidade financeira); Infraestrutura física; Missão e Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI); Responsabilidade social; e, Planejamento e avaliação 

institucional. Ao final do questionário, foi disponibilizado espaço para que os respondentes 

pudessem sugerir melhorias para o instrumento de coleta de dados. 297 (duzentos e 

noventa e sete) Discentes de Graduação Presencial do Campus Centro-Oeste responderam 

o questionário; 

b) Discentes de Pós-graduação Stricto Sensu – composto por 50 (cinquenta) questões 

divididas em 9 (nove) temas, no mesmo formato utilizado no questionário para os Discentes 

de Graduação Presencial. Também foi reservado espaço, ao final do questionário, para 

sugestões de melhorias no instrumento de coleta de dados. 2 (dois) Discentes de Pós-

graduação Stricto Sensu do Campus Centro-Oeste responderam o questionário; 

c) Discentes de Graduação a Distância – composto por 15 (quinze) questões sobre 

assuntos específicos desse segmento, tais como: tutorias, plataformas, atendimento 

presencial e a distância, serviços e avaliações. Também foi reservado espaço, ao final do 

questionário, para sugestões de melhorias no instrumento de coleta de dados. 269 

(duzentos e sessenta e nove) Discentes de Graduação a Distância responderam o 

questionário; 

d) Discentes Egressos de Graduação e de Pós-graduação Stricto Sensu – composto de 

35 (trinta e cinco) questões que trataram do perfil sociocultural e formação acadêmica; perfil 

do curso (pontos fortes e fracos); relação com o mercado de trabalho; formação continuada; 

exercício profissional. 46 (quarenta e seis) Discentes Egressos responderam o questionário. 
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e) Técnico-administrativos – composto de 55 (cinquenta e cinco) questões divididas em 8 

(oito) temas, a saber: Informações socioinstitucionais; Políticas de gestão (política de 

pessoal, organização, gestão e sustentabilidade financeira); Políticas acadêmicas para o 

Ensino, Pesquisa e Extensão; Comunicação com a sociedade; Infraestrutura física; Missão e 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); Responsabilidade social; e, Planejamento e 

avaliação institucional. Também foi reservado espaço, ao final do questionário, para 

sugestões de melhorias no instrumento de coleta de dados. 4 (quatro) Técnicos-

Administrativos do Campus Centro-Oeste responderam o questionário; 

f) Docentes: composto de 72 (setenta e duas) questões divididas em 8 (oito) temas, quais 

sejam: Informações socioinstitucionais; Políticas de gestão (política de pessoal, 

organização, gestão e sustentabilidade financeira); Políticas acadêmicas para o Ensino, 

Pesquisa e Extensão; Responsabilidade social; Comunicação com a sociedade; Missão e 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); Planejamento e avaliação institucional; e, 

Infraestrutura física. Também foi reservado espaço, ao final do questionário, para sugestões 

de melhorias no instrumento de coleta de dados. 5 (cinco) Docentes do Campus Centro-

Oeste responderam o questionário. 

 

3.3 – Método de análise dos dados 

Participaram da pesquisa de autoavaliação institucional: discentes de graduação presencial; 

discentes de graduação a distância; discentes de pós-graduação stricto sensu; docentes; 

técnicos-administrativos e egressos de graduação e pós-graduação da UFSJ. A pesquisa foi 

realizada dentro do princípio de adesão participativa e responsável. 

Todo o processo foi informatizado, de maneira que a comunidade acadêmica pudesse 

responder os questionários on-line. Tal medida permitiu, também, que os resultados, após 

tabulados e analisados, fossem disponibilizados no Relatório de Autoavaliação Institucional, 

na página da UFSJ, garantindo a eficiência e a transparência da divulgação. 

A presente pesquisa contou com um total de 2.993 (dois mil, novecentos e noventa e três) 

participações distribuídas entre todos os segmentos descritos. É necessário registrar o 

aumento considerável de participações de discentes de graduação presencial, 

especialmente em relação ao ano de 2017. 

A seguir, no Quadro 01, serão apresentados os números de participações totais dos 

segmentos da comunidade acadêmica da UFSJ: 
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Do Campus Centro-Oeste, foram 308 participantes da Pesquisa de Autoavaliação 

Institucional 2018, sendo: discentes de graduação presencial – 96,4%; discentes de 

pós-graduação stricto sensu - 0,7%; docentes – 1,6%; técnicos-administrativos – 

1,3%. 

Na Figura 01, a seguir, é apresentada a evolução das participações da comunidade 

acadêmica do CCO, dos últimos três anos. 

 

Figura 01: Evolução da Participação dos Segmentos CCO – 2016/2018 

Fonte: CPA (2019) 
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O método utilizado nas análises para o presente relatório foi a estatística descritiva, via 

análise de tabelas e gráficos de distribuição de frequência. Com base nas informações 

obtidas, foi elaborado um relatório preliminar caracterizando cada um dos segmentos 

envolvidos no processo avaliativo. 

Seguindo as fórmulas para definição de conceitos, utilizadas na última pesquisa, optou-se 

pela utilização dos seguintes critérios, conforme quadro, a seguir: 

 

Nota Conceito 

5.0 – 4.5 Muito Bom 

4.4 – 3.5 Bom 

3.4 – 2.5 Regular 
2.4 – 1.5 Ruim 

1.4 – 1.0 Muito Ruim 

 

Tal definição permitiu a paridade entre os conceitos, a saber: dois (muito bom e bom) 

relacionados aos pontos fortes; dois (ruim e muito ruim) para os pontos fracos; e, um 

(regular) para pontos avaliados como moderados. Em diversas questões, foi disponibilizada 

a opção “Sem Condições de Responder” que, neste relatório, poderá vir abreviada como 

“SCR”. 

 

3.4 – Perfil dos Participantes  

A seguir, serão descritos, de forma sintética, os perfis socioinstitucionais dos participantes 

da Pesquisa de Autoavaliação 2018, do CCO. A descrição dos participantes levará em 

consideração o curso onde estudam, tempo de integralização, forma de residência, motivos 

para estudarem na UFSJ, para o segmento dos Discentes de Graduação Presencial e de 

Pós-Graduação Stricto Sensu; Departamentos onde trabalham, tempo de trabalho na UFSJ, 

para Docentes e Técnicos-Administrativos. 

 

a) Discentes de Graduação Presencial (297)1: 

12% dos participantes da Pesquisa de Autoavaliação Institucional 2018 estudam do CCO. 

                                                           
1 Em relação ao número de Discentes de Graduação Presencial participantes da Pesquisa 2018, é necessário considerar que 
houve erros na escolha de curso e/ou de Campus. 1 (um) respondente escolheu o curso de Engenharia Mecânica que é 
oferecido apenas no CSA. 
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Os participantes estão matriculados nos seguintes cursos: Bioquímica (Integral) - 56; 

Enfermagem (Integral) - 73; Farmácia (Integral) - 91; Medicina (Integral) - 76. 

53,9% dos respondentes possuem 2 anos ou mais de integralização; 21,9% - 1 ano; e, 

24,2% - menos de 1 ano. 

59,3% são de outra cidade/estado e moram de aluguel no município onde estudam; 35,3% 

possuem residência fixa onde estudam; 3,0% se deslocam todos os dias para estudar; e, 

2,4% residem na moradia estudantil2. 

Quanto aos aspectos que os motivaram a estudar na UFSJ, 69,4% responderam que foi em 

razão da oferta do curso de graduação de seu interesse; 42,1%, pela localização do 

Campus; 25,9%, pela reputação da Instituição; 34,7%, pela nota de corte do SISU; 12,8%, 

por indicação de parentes/amigos/professores; e, 15,8%, pelo conceito do Exame Nacional 

de Desempenho de Estudantes (ENADE) do curso de interesse. 

 

b) Discentes de Pós-Graduação Stricto Sensu (2): 

10% dos participantes da Pesquisa de Autoavaliação Institucional 2018 estudam do CCO. 

1 dos respondentes está matriculado no Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Farmacêuticas – Mestrado (PPGCF), 1 a 2 anos; e, 1 está no Programa de Pós-Graduação 

em Ciências da Saúde – Doutorado (PPGCS), 3 a 4 anos. 

 

c) Docentes (5): 

7% dos docentes que participaram da Pesquisa de Autoavaliação Institucional 2018 

trabalham no CCO. 

Trabalham há menos de 3 anos na UFSJ, cerca de 40% dos respondentes; e, 60%, de 3 a 

10 anos. 

Quanto às Unidades Acadêmicas em que atuam: 3 são do Departamento de Medicina 

(DEMED) e 2 são da Coordenação de Enfermagem - CCO. 

 

 

                                                           
2
 É necessário considerar que houve erros na escolha da opção “moradia estudantil”, tendo em vista que este serviço não está 

disponível no Campus Centro-Oeste. 
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d) Técnicos-Administrativos (4): 

5% dos técnicos-administrativos participantes da Pesquisa de Autoavaliação Institucional 

2018 trabalham no CCO. 

1 trabalha na UFSJ há 1 ano; 2, de 6 a 10 anos; e, 1, há mais de 10 anos. 

Quanto aos cargos que ocupam na UFSJ: 1 é de Nível D – Outros Técnicos de Nível Médio 

e 3 são de Nível D – Técnico de Laboratório/Área. 

 

3.5 – Sugestões para Melhorias dos Questionários de Autoavaliação 

Institucional 

Todos os segmentos puderam dar sugestões para melhoria dos questionários da pesquisa. 

A seguir, no Quadro 02, são apresentadas as principais questões apontadas pelos 

respondentes do CCO: 

 

Quadro 02: Sugestões para melhorias dos questionários 

Fonte: Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 
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4 – DESENVOLVIMENTO 

 

4.1 – Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional 

Neste Eixo, serão tratadas as questões relacionadas à avaliação institucional, acerca do 

processo de Autoavaliação Institucional 2018, especificamente sobre o Campus Centro-

Oeste (CCO). 

 

4.1.1 – Projeto/processo de Autoavaliação Institucional 

A UFSJ criou, em 2004, a sua Comissão Própria de Avaliação (CPA) atendendo às 

exigências das políticas de avaliação do Ensino Superior definidas pelo MEC e 

implementadas pelo INEP, que a consideram um dos principais instrumentos de gestão 

acadêmica e administrativa. A CPA envolve a participação democrática de toda a 

comunidade em um processo de construção contínua e permanente da qualidade 

institucional, e também em resposta à necessidade de implementar um processo contínuo 

de autoavaliação, com o objetivo de alcançar patamares cada vez maiores de qualidade das 

suas atividades de ensino, pesquisa e extensão e de suas políticas de gestão acadêmica. 

Institucionalmente, a CPA foi instituída pela Resolução do Conselho Universitário (CONSU) 

nº 004/2004, de 10 de novembro de 2004 (modificada pelas Resoluções CONSU n° 

009/2006, 025/2009 e 041/2013), e vem atuando, desde a sua criação, no sentido de criar e 

consolidar uma cultura de avaliação na Instituição. 

A já citada expansão da UFSJ colocou grandes desafios para a CPA que, para além da 

execução das etapas de desenvolvimento e consolidação do processo avaliativo 

institucional, procurou avançar na tarefa mais difícil e complexa de tornar a avaliação um 

processo contínuo para o desenvolvimento acadêmico, com reflexos no planejamento das 

ações institucionais e da prestação de contas de suas atividades para a sociedade civil. 

Para acompanhar a dinâmica dessa expansão da UFSJ, a CPA passou, nos últimos anos, 

por um processo de reestruturação, visando aumentar a sua autonomia e procurando 

adequar os seus métodos e instrumentos ao tamanho e à complexidade de uma instituição 

que deixou de ser pequena. 

Em 2018, novos membros da CPA foram nomeados pelas Portarias Nº 614, de 16 de 

outubro de 2018, havendo alteração em sua lista de membros, por meio da Portaria: 
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Portarias n° 639, de 26 de outubro de 2018. A nova composição assumiu como principal 

missão a consolidação de uma cultura de avaliação, na UFSJ, para o desenvolvimento 

acadêmico e de gestão. O acompanhamento dos processos de autoavaliação institucional e 

de avaliações externas é tarefa da CPA, bem como a indicação de ações estratégicas 

necessárias ao bom desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão da 

UFSJ. 

Entre as principais ações previstas para o aprimoramento da CPA, para o período de agosto 

de 2018 a julho de 2020, conforme a Proposta de Autoavaliação Institucional 2018/2020 

aprovada pelo CONSU (Parecer 099/2018), estão: 

- Revisão dos instrumentos de coleta de dados das pesquisas de autoavaliação institucional; 

- Ampla divulgação dos resultados das Pesquisas de Autoavaliação Institucional, com a 

realização de seminários em todos os Campi da UFSJ; 

- Colaboração para a construção do novo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

2018/2022; 

- Indicações de alterações, ao Conselho Universitário (CONSU), das Resoluções Nº 004, de 

10 de novembro de 2004, que cria a CPA/UFSJ; e, Nº 006, de 24 de janeiro de 2005. Do 

Regimento Interno da CPA; 

- Constituição de subcomissões em cada um dos Campi da UFSJ, com representatividade 

paritária dos docentes, técnicos-administrativos e discentes; 

- Elaboração dos instrumentos de avaliação para o acompanhamento interno dos cursos de 

graduação da UFSJ; 

-Sugestões de políticas de acompanhamento de egressos de graduação e de pós-

graduação da UFSJ. 

Além das ações pontuais elencadas, outras se configuram como ações constantes da 

Comissão, a saber: 

- A melhoria da qualidade dos procedimentos de avaliação institucional, levando em conta 

as mudanças metodológicas indicadas pelo Instrumento de Avaliação Institucional, de 

agosto de 2014; 

- A ampliação da participação da comunidade nos processos de autoavaliação institucional; 

- O aprimoramento das metodologias de análise estatística de dados; 
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- A introdução de metodologias de análise dos dados qualitativos; 

- A priorização da devolução sistemática dos resultados da autoavaliação para toda a 

comunidade acadêmica, além de Cursos, Departamentos, Congregação, Conselhos 

Superiores e Direção da Instituição. 

Cumprir tais ações tem sido ao mesmo tempo, um desafio e um avanço para a CPA, com 

vistas para um processo contínuo e sistemático de avaliação, contribuindo para a 

consolidação da cultura de avaliação institucional. Entretanto, muito ainda há de ser 

desenvolvido. 

Quanto aos instrumentos de coleta de dados, todos foram reelaborados, conforme descrito 

no “Capítulo 3 - Metodologia”, buscando aperfeiçoar os processos de autoavaliação, 

especialmente, no que se refere à objetividade e síntese dos resultados. Observando as 

orientações do INEP, os questionários atenderam as 10 dimensões previstas no SINAES, 

organizadas em 5 eixos temáticos. A exemplo do realizado na última pesquisa, em cada um 

dos questionários foram reservados espaços apenas para sugestões de melhorias para 

estes instrumentos de coleta de dados. 

Como nos anos anteriores, a CPA buscou desenvolver uma campanha publicitária 

consistente, em parceria com a Assessoria de Comunicação (ASCOM) da UFSJ. O slogan 

“Participar é o canal” foi mantido, reafirmando o compromisso da Comissão em fazer dos 

processos de autoavaliação institucional um caminho para que a comunidade possa se fazer 

ouvir. Entre os dispositivos utilizados para a divulgação da pesquisa, ressaltam-se: banners 

de 6 metros quadrados, afixados em cada um dos Campi da UFSJ; newsletters direcionados 

para os docentes e técnicos-administrativos; comunicados a todos os discentes de 

graduação, de graduação a distância e pós-graduação; comunicados a todos os egressos 

da UFSJ; banners no website institucional; publicações na rede social Facebook, na página 

da UFSJ; matérias publicadas na homepage da Universidade; e, um programa para a TV 

UFSJ. Além da disponibilização dos links de acesso aos questionários no website e na 

Intranet, objetivando alcançar os diferentes usuários dos canais da UFSJ. 

Sobre as metodologias de tratamento de dados, a CPA utilizou, para a interpretação e 

análise dos dados, a estatística descritiva, via análise tabular e gráfica, cujos objetivos 

foram: obter, organizar e analisar dados, bem como determinar as correlações entre eles, 

proporcionando conclusões e previsões. Foram organizados, em geral, através de números, 

tabelas e gráficos, com o objetivo de proporcionar relatórios, que apresentem informações 

sobre a tendência central e a dispersão dos dados, além da frequência obtida das variáveis 

em análise. Com base nas informações obtidas, foram construídos bancos de dados, a partir 
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dos quais, foram organizados relatórios caracterizando as respostas de cada um dos 

segmentos envolvidos no processo avaliativo. 

Os resultados da Pesquisa de Autoavaliação Institucional 2018 apontam que a divulgação 

do trabalho da Comissão Própria de Avaliação ainda é um ponto que requer cuidados, 

sobretudo junto aos discentes da Instituição. Dos 297 (duzentos e noventa e sete) discentes 

de graduação presencial do CCO que participaram da pesquisa, apenas 24,2% disseram 

conhecer a CPA. Com relação aos 5 (cinco) docentes participantes, 80% afirmaram 

conhecer os trabalhos da CPA. Dos 4 (quatro) técnicos-administrativos participantes da 

pesquisa 2018, 50% disseram conhecer a CPA. 

 

4.1.2 – Autoavaliação Institucional: participação da comunidade acadêmica 

A CPA vem procurando aprimorar suas ações de divulgação das pesquisas de 

autoavaliação institucional, com vistas a uma participação cada vez mais consistente de 

todos os segmentos da comunidade acadêmica. Entretanto, os cenários de contenções 

orçamentárias impuseram uma redução considerável da produção de materiais impressos 

(cartazes e banners). 

Optou-se, portanto, pela elaboração de seis banners em lona digital, instalados nas entradas 

principais de cada um dos Campi da UFSJ, bem como a utilização de outros dispositivos 

virtuais, conforme descrito no item anterior, visando atingir o maior número possível de 

usuários. 

Apesar da manutenção dos números de participação dos discentes de pós-graduação stricto 

sensu, docentes e técnicos-administrativos, observam-se alterações significativas dos 

discentes de graduação presencial nos processos de autoavaliação, nos três últimos anos, 

conforme demonstrado, na Figura 01, a seguir: 
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Figura 01: Evolução da Participação dos Segmentos CCO – 2016/2018 

Fonte: CPA (2019) 

 

O número de participações dos segmentos da comunidade acadêmica nas pesquisas dos 

anos anteriores é levantado a partir da seguinte questão: “Você participou da Pesquisa de 

Autoavaliação Institucional do ano anterior?”.  

Em relação à participação da comunidade acadêmica do Campus Centro-Oeste, nos 

processos de Autoavaliação Institucional, dos 297 discentes de graduação presencial que 

responderam a pesquisa de 2018, 35,4% dizem que participaram da pesquisa do ano 

anterior. Já, entre os 5 docentes que preencheram os questionários de 2018, 40% dizem ter 

participado também, no ano de 2017. Dos 4 técnicos-administrativos participantes, 100% 

responderam a pesquisa em 2017. 

 

4.1.3 – Autoavaliação institucional: análise e divulgação dos resultados 

Essa talvez seja uma das maiores fragilidades da CPA, especialmente, nos últimos anos, 

quando da sua consolidação, a partir de 2014. Apesar de o cronograma de trabalho 

aprovado na Proposta de Autoavaliação, definir um calendário de apresentação dos 

resultados das pesquisas de autoavaliação, essa tarefa ainda não tem sido cumprida a 

contento, conforme é possível verificar nos resultados apresentados, a seguir. 

Entre os 297 discentes de graduação presencial respondentes, apenas 27,3% dizem que os 

resultados das pesquisas realizadas pela CPA são amplamente divulgados. Com os 

docentes o percentual é inverso: cerca de 80% de 5 participantes. Para os técnicos-

administrativos foi perguntado: “Você tem conhecimento do Relatório de Autoavaliação 

Institucional da UFSJ, elaborado pela CPA, em 2017 e divulgado em março de 2018?”. Dos 

4 participantes, 25% dizem ter conhecimento. Quanto à divulgação dos resultados, 100% 

dos técnicos-administrativos dizem que não é realizada amplamente. 
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4.1.4 – Considerações sobre o Eixo I – Planejamento e avaliação institucional 

Os resultados da pesquisa da CPA, para o ano de 2018, no Campus Centro-Oeste, apontam 

para uma grande necessidade de divulgar e dar visibilidade ao trabalho avaliativo da 

instituição. 

É possível considerar, pela amostragem, que é grande a tendência da comunidade, em 

desconhecer a atuação da CPA, particularmente no que se refere ao relatório anual. 

Essa realidade já foi apontada nos relatórios anteriores. Entretanto, substanciais melhorias 

vêm ocorrendo, especialmente em razão da busca por estratégias de comunicação e 

divulgação, cada vez mais consistentes. 

Entre as principais ações a serem implementadas, destacam-se: a constituição das 

subcomissões da CPA em todos os Campi da UFSJ. Tais subcomissões, paritárias por 

segmentos, serão responsáveis pela divulgação e apresentação dos resultados e dos 

relatórios anuais, de maneira concisa e funcional, com o objetivo de procurar facilitar a 

apropriação dos resultados por toda a comunidade acadêmica. 

Ressalta-se, também, a necessidade de melhor esclarecimento sobre a finalidade prática da 

Comissão, sobre seu caráter restrito de diagnóstico apurado de todos os setores e da 

administração da Universidade, destinado a contribuir para o aprimoramento da Instituição. 
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4.2 – Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional 

 

Este Eixo 2 trata da avaliação dos segmentos da comunidade acadêmica do Campus 

Centro-Oeste (CCO), no que se refere à coerência entre as ações da gestão, o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) 2014/2018 e a missão institucional da UFSJ. A seguir, 

serão apresentados os resultados da Pesquisa de Autoavaliação Institucional 2018. 

A seguir, serão apresentados os resultados da Pesquisa de Autoavaliação Institucional 2018. 

É importante ressaltar que os altos índices de respostas “sem condições de responder”, 

especialmente entre os discentes de graduação presencial, interferem nas médias 

relacionadas às coerências entre as ações da UFSJ e o PDI. Dessa maneira, todos os 

resultados apresentados neste Eixo 2 devem ser analisados levando-se em consideração o 

número de respondentes que afirmaram não terem condições de responder. 

Foi perguntado a todos os segmentos: “‘A UFSJ assume a missão de desenvolver com 

excelência as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão de forma indissociável, 

contribuindo com a indução de mudanças e avanços para uma sociedade justa e igualitária, 

por meio da produção e socialização dos conhecimentos acadêmico, tecnológico, artístico e 

filosófico, tendo como parâmetros os princípios éticos e humanísticos.’ Você percebe, nas 

atividades desenvolvidas pela UFSJ, o cumprimento dessa missão?” 

Dos 297 discentes de graduação presencial que participaram da pesquisa, 24,6% disseram 

que “sim, integralmente”; 34,3% “sim, parcialmente”; 1,4% responderam que “não”; e 39,7% 

afirmaram não terem condições de responder. 

Dos 2 discentes de pós-graduação stricto sensu do CCO participantes da pesquisa, 1 

respondeu “sim, parcialmente” e, 1 afirmou não ter condições de responder. 

Quanto aos 5 docentes participantes, 60% disseram que “sim, integralmente”; e, 40% “sim, 

parcialmente”. 

Dos 4 técnicos-administrativos respondentes, 1 disse que “sim, integralmente”; e 3 “sim, 

parcialmente”. 

A análise dos resultados da pesquisa demonstra que os segmentos da comunidade 

acadêmica ainda conhecem pouco o PDI. Dos respondentes, apenas 6,4% dos 297 

discentes de graduação presencial afirmaram saber da existência e conhecer o conteúdo 

daquele documento, contra 55,2% que sequer sabem da existência. Em relação aos 2 

discentes de pós-graduação stricto sensu, 1 disse saber da existência do PDI, mas não 
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conhece seu conteúdo; e, 1 afirmou não saber da existência. Dos 5 docentes do CCO, 4 

disseram saber da existência do documento, mas não conhecem o seu conteúdo; e, 1 

afirmou não saber da sua existência. Quanto aos 4 técnicos-administrativos, 1 respondente 

afirmou conhecer o PDI e saber o seu conteúdo; e, 3 disseram que sabem da existência do 

documento, mas não conhecem o seu conteúdo. 

 

4.2.1 – Coerência entre o PDI e as atividades de Ensino de Graduação e de Pós-

graduação 

Sobre a coerência entre o PDI e as atividades de Ensino de Graduação e de Pós-

Graduação da UFSJ, 9,1% dos 297 discentes de graduação presencial responderam que a 

referida coerência existe; e 89,2% dos respondentes deste segmento afirmaram não terem 

condições de responder. 

Os 2 discentes de pós-graduação stricto sensu do CCO afirmaram não terem condições de 

responder.  

Os docentes do mesmo Campus atribuíram o conceito “Bom” para a coerência entre o PDI e 

as atividades de ensino de graduação e pós-graduação, com média final de 3.8. Os 

técnicos-administrativos do mesmo Campus deram a nota 3.0, com conceito “Regular”. 

A todos os segmentos, foi solicitado que fosse avaliada “a indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão desenvolvida pela UFSJ”. Dos 297 respondentes, 186 discentes de 

graduação presencial, afirmaram não terem condições de responder, e 111 atribuíram o 

conceito “Bom”, com média final de 3.9. Quanto aos 2 discentes de pós-graduação stricto 

sensu que participaram da pesquisa, 1 escolheu a opção “Sem condições de responder” e 1 

atribuiu o conceito “Ruim”, com média de 2.0. Dos 5 docentes respondentes, 1 disse não ter 

condições de responder; a média final de 4.3 e o conceito “Bom” foram atribuídos pelos 4 

docentes restantes. Dos 4 técnicos-administrativos que participaram da pesquisa, 2 optaram 

por “Sem condições de responder” e 2 conceituaram com “Regular”, com média de 2.5, a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão na UFSJ. 

 

4.2.2 – Coerência entre o PDI e as práticas de extensão 

Sobre a existência de coerência entre o PDI e as ações desenvolvidas pela UFSJ, no campo 

da Extensão, apenas 15 dos 297 discentes de graduação presencial disseram que “sim”, e 

cerca 279 afirmaram não terem condições de responder. 
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2, dos discentes de pós-graduação stricto sensu respondentes afirmaram não terem 

condições de responder. 

4 dos 5 docentes respondentes atribuíram o conceito “Bom”, com média final de 3.8; e, 1 

optou pela resposta “Sem condições de responder”. Quanto aos 4 técnicos-administrativos 

participantes, 2 deram o conceito “Regular”, para a coerência entre o PDI e as práticas de 

extensão, atribuindo a média final de 2.5; e 2 escolheram “Sem condições de responder”. 

 

4.2.3 – Coerência entre o PDI e as atividades de pesquisa/iniciação científica, 

tecnológica, artística e cultural 

Quanto à coerência entre o PDI e as atividades de pesquisa/iniciação científica, tecnológica, 

artística e cultural, 19 dos 297 discentes de graduação presencial do CCO responderam que 

existe coerência, contra 92,5% de participantes que afirmaram não terem condições de 

responder. 

Os 2 discentes de pós-graduação stricto sensu que participaram da pesquisa escolheram a 

opção “Sem condições de responder”. 

4, dos 5 docentes respondentes atribuíram o conceito “Bom”, com média final de 3.8; e, 1 

escolheu a opção “Sem condições de responder”. 

Em relação aos técnicos-administrativos respondentes, apenas 2 atribuíram conceito 

“Regular” (2.5), à coerência em questão; os outros 2 afirmaram não terem condições de 

responder. 

Para todos os segmentos foi solicitado que fossem avaliadas “as ações previstas no PDI e 

implantadas pela UFSJ, com relação à propriedade intelectual”. Dos 297 discentes de 

graduação presencial, 87 atribuíram o conceito “Bom”, 3.7 de média final, sendo que o 

restante dos participantes (70,7%) afirmaram não terem condições de responder. 1, dos 2 

discentes de pós-graduação stricto sensu do CCO, deu o conceito “Ruim” (2.0); e, 1 

escolheu a opção “Sem condições de responder”. Dos 5 docentes, 4 atribuíram o conceito 

“Bom”, com média final de 4.0; e, 1 afirmou não ter condições de responder. Quanto aos 4 

técnicos-administrativos respondentes, 2 escolheram a opção “Sem condições de 

responder”, enquanto 2 classificaram com “Regular” e média final de 2.5, as referidas ações 

relacionadas à propriedade intelectual. 

Também foram avaliadas “as ações previstas no PDI e implantadas pela UFSJ, com relação 

à inovação tecnológica”. Dos 297 discentes de graduação presencial respondentes, 89 

atribuíram o conceito “Bom” e média final de 3.7; e, 208 participantes afirmaram não terem 
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condições de responder. Todos os 2 discentes de pós-graduação stricto sensu do CCO 

escolheram a opção “Sem condições de responder”. 4, dos 5 docentes participantes, 

atribuíram o conceito “Bom” (média final de 4.0) e 1 afirmou não ter condições de responder. 

Quanto aos 4 técnicos-administrativos respondentes, 2 escolheram a opção “Sem condições 

de responder”, enquanto 2 classificaram com “Regular” e média final de 2.5, as referidas 

ações relacionadas à propriedade intelectual. 

 

4.2.4 – Coerência entre o PDI e as ações institucionais no que se refere ao meio 

ambiente, à memória cultural, à produção artística e ao patrimônio cultural 

Sobre a coerência entre o PDI e as ações institucionais relacionadas à defesa do meio 

ambiente, os respondentes avaliaram da seguinte maneira: discentes de graduação 

presencial – “Bom” (4.1); discentes de pós-graduação stricto sensu – “Bom” (3.5); docentes 

– “Bom” (3.5); e, técnicos-administrativos – “Regular” (3.3). 

Em relação à coerência entre o PDI e as ações institucionais ligadas à defesa da memória e 

do patrimônio cultural, os discentes de graduação presencial (4.0), discentes de pós-

graduação stricto sensu (3.5) e docentes (4.3) atribuíram conceito “Bom”. Os técnicos-

administrativos deram o conceito “Regular”, com média final de 3.3. 

 

4.2.5 – Coerência entre o PDI e as ações institucionais voltadas para o 

desenvolvimento econômico e social 

Foi perguntado aos participantes como avaliavam as ações da UFSJ para o 

desenvolvimento econômico e social das regiões de sua abrangência. 255 dos 297 

discentes de graduação presencial participantes atribuíram o conceito “Bom”, com média 

final de 4.1. Os 2 discentes de pós-graduação stricto sensu também deram o mesmo 

conceito e média final de 3.5. Dos 5 docentes respondentes, 4 atribuíram o conceito “Bom” 

(4.0). 3, dos 4 técnicos-administrativos deram o conceito “Bom”, com média de 3.7 para as 

referidas ações. 

Quanto às ações da UFSJ para a promoção de incubadoras de empresas e Empresas 

Juniores, 225, dos 297 discentes de graduação presencial do CCO, atribuíram o conceito 

“Bom”, com média final de 4.0. Os 2 discentes de pós-graduação stricto sensu deram o 

conceito “Regular” e média final de 2.5. Dos 4 técnicos-administrativos participantes, 3 

atribuíram o conceito “Ruim”, com média final 2.3. 
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Aos 297 discentes de graduação presencial do CCO participantes da pesquisa, também foi 

solicitado que avaliassem o relacionamento da UFSJ. O conceito aplicado foi “Bom” (médias 

entre 3.7 e 4.0) conforme Tabela 01, a seguir: 

 

 
Tabela 01: Relacionamento da UFSJ – Discentes de Graduação Presencial 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 

 

Aos docentes, foi solicitado que avaliassem o relacionamento externo da UFSJ, quanto a 

diversas questões, conforme Tabela 02, a seguir, onde é possível observar a aplicação dos 

conceitos “Bom” e “Regular”, com médias finais entre 3.3 e 3.8. 

 

Tabela 02: Relacionamento Externo da UFSJ – Docentes 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 

 

4.2.6 – Coerência entre o PDI e ações de responsabilidade social, inclusão social, 

ações afirmativas de defesa e promoção da diversidade, dos direitos humanos e 

igualdade étnico-racial 

Quanto às ações da UFSJ para a promoção dos direitos humanos, os discentes de 

graduação presencial, discentes de pós-graduação stricto sensu e docentes do CCO 
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atribuíram o conceito “Bom”, com médias finais de 4.2, 4.0 e 4.3. Já os 4 técnicos-

administrativos deram o conceito “Regular”, com média de 3.0. 

Em relação à defesa e promoção da inclusão social, os discentes de graduação presencial 

(4.2), discentes de pós-graduação stricto sensu (4.0) e docentes (4.3) atribuíram o conceito 

“Bom”. Os 4 técnicos-administrativos deram conceito “Regular”, com média final de 3.3. 

Sobre a defesa e promoção da diversidade cultural, igualdade social e de gênero, os 

discentes de graduação presencial, os discentes de pós-graduação stricto sensu e os 

técnicos-administrativos atribuíram o conceito foi “Bom”, com médias finais de 4.1, 4.0 e 3.8, 

respectivamente. Já os docentes do CCO deram o conceito “Muito Bom” e 4.5 de média 

final. 

Quanto à defesa e promoção da igualdade étnico-racial, o conceito também foi “Bom”, 

conforme avaliação realizada pelos discentes de graduação presencial (4.1), discentes de 

pós-graduação stricto sensu (4.0), e técnicos-administrativos (3.8). Os docentes do CCO 

atribuíram o conceito “Muito Bom”, com média final de 4.5. 

Em relação às ações da UFSJ para inclusão de pessoas com deficiência, o conceito 

atribuído por todos os respondentes foi “Bom”, com as seguintes médias finais: discentes de 

graduação presencial – 4.1; discentes de pós-graduação stricto sensu – 3.5; docentes – 4.3; 

e, técnicos-administrativos – 4.0. 

 

4.2.7 – Coerência entre o PDI e as ações institucionais para a Internacionalização 

Sobre a coerência entre o PDI e as ações institucionais para a internacionalização, os 

discentes de graduação presencial e os docentes do CCO atribuíram o conceito “Bom” e 

média final de 3.8. Os técnicos-administrativos deram o conceito “Regular” (2.7). Já os 

discentes de pós-graduação stricto sensu do mesmo Campus avaliaram as referidas ações 

com conceito “Ruim” e média final de 1.5. 

 

4.2.8 – Considerações sobre o Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional 

Entre as principais questões levantadas, a partir dos resultados da Pesquisa de 

Autoavaliação Institucional 2018, destacam-se: 

- O índice de respondentes que não sabem da existência do PDI e não conhecem o seu 

conteúdo permanece alto – cerca de 50% –, especialmente entre os discentes de graduação 

presencial do CCO. Faz-se necessário, portanto, que se tracem estratégias de divulgação 
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do referido documento, tendo em vista a sua fundamental importância para o funcionamento 

e desenvolvimento da UFSJ; 

- O grande número de respostas “sem condições de responder” interfere diretamente nas 

médias finais atribuídas, em relação à coerência entre as ações da gestão e o PDI. De 

maneira geral, é possível afirmar que há coerência, quanto às dimensões de funcionamento 

da UFSJ, inclusive em relação às suas atividades fim; 

- O relacionamento da UFSJ com os diversos órgãos/entidades/setores, recebeu boas 

avaliações, com conceito “Bom” e médias variando entre 3.7 e 4.0; 

- Em relação ao relacionamento externo da UFSJ, os docentes do CCO atribuíram conceitos 

“Bom” e “Regular” (3.3 e 3.8), apontando para a necessidade de que a comunicação da 

Instituição com a comunidade externa seja melhorada, sobretudo no que diz respeito ao 

acesso às informações; 

- As médias mais baixas foram sobretudo para: a indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão, as ações relacionadas à propriedade intelectual, à 

internacionalização, promoção de incubadoras de empresas e empresas juniores, na 

opinião dos técnicos-administrativos e discentes de pós-graduação stricto sensu do CCO. 
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4.3 – Eixo 3 – Políticas Acadêmicas 

 

Neste Eixo 3, serão apresentadas as avaliações dos segmentos: discentes de graduação 

presencial, discentes de graduação a distância, docentes e técnicos-administrativos, do 

Campus Centro-Oeste (CCO). Em razão do baixo número de participações dos discentes de 

pós-graduação stricto sensu do Campus (2), as avaliações realizadas por este segmento 

não serão objetivo de análise. Entretanto, poderão ser apenas apresentadas eventualmente, 

no decorrer deste Relatório. O objetivo principal é a análise das Políticas Acadêmicas da 

UFSJ, em relação às práticas de Ensino, Pesquisa e Extensão, de atendimento aos 

discentes e de comunicação com a sociedade, conforme orientações do SINAES. 

As análises serão feitas a partir dos dados obtidos pela média ponderada de cada segmento 

da comunidade acadêmica. A escala de notas (1 a 5) adotada, para definição de médias, 

possibilitará a atribuição de conceitos definidos de acordo com as seguintes pontuações: 

 

As análises das avaliações relacionadas ao Eixo 3 – Políticas Acadêmicas foram 

desenvolvidas com base na metodologia apresentada, a partir dos percentuais de 

participações dos segmentos da comunidade acadêmica do CCO, conforme Figura 01, a 

seguir: 

 

Figura 01: Número de Participações – CCO – 2016/2018 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 
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4.3.1 – Políticas de Atendimento aos Discentes 

Em relação às Políticas de Atendimento as Discentes oferecidas pela UFSJ, os 297 

discentes de graduação presencial do CCO, participantes da pesquisa, avaliaram questões 

relacionadas à saúde, esporte e lazer, bem como referentes à concessão de bolsas e 

auxílios. 

 

4.3.1.1 – Saúde, Esporte e Lazer 

 

A Tabela 03 apresenta a avaliação dos discentes de graduação presencial em relação às 

Políticas de Atendimento aos Discentes, especificamente sobre saúde, esporte e lazer. 

 

Tabela 03: Saúde, Esporte e Lazer – Discentes de Graduação Presencial 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 

 

Na avaliação dos 297 discentes de graduação presencial, de maneira geral, as políticas em 

questão receberam uma avaliação regular, ficando com médias entre 2.8 e 4.1 (“Bom” e 

“Regular”). O destaque com pior avaliação foi para a assistência odontológica, cujo 

conceito atribuído foi “Ruim”, com média final de 2.1. 

 

4.3.1.2 – Concessão de Bolsas/Auxílios 

Em relação à concessão de bolsas e auxílios (Tabela 04), receberam o conceito “Bom” a 

importância dos auxílios e bolsas de apoio socioeconômico (4.4) e a adequação das 

modalidades de bolsas e auxílios (3.6). Aos critérios de avaliação socioeconômica e 

ao número de bolsas-auxílios foi atribuído o conceito “Regular”. Com médias finais de 3.4 

e 3.0, respectivamente. 
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Tabela 04: Concessão de Bolsas/Auxílios – Discentes de Graduação Presencial 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 

 

4.3.2 – Políticas Acadêmicas para o Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

4.3.2.1 – Projeto Pedagógico de Curso 

Em relação ao Projeto Pedagógico de Curso (PPC), inicialmente foi perguntado aos 

docentes se “conhecem os PPC dos cursos nos quais lecionam”. Todos os 5 docentes do 

CCO participantes da pesquisa responderam “Sim”. A Tabela 05, a seguir, mostra a 

avaliação desses docentes em relação aos PPC. 

 

Tabela 05: Projetos Pedagógicos dos Cursos – Docentes 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 

 

O conceito atribuído foi o “Bom”, com médias finais de 4.4, para a atuação dos Núcleos 

Docentes Estruturantes, e 4.2, para o oferecimento das atividades de práticas 

profissionais e/ou acadêmicas. 

 

4.3.2.2 – Estrutura Curricular de Cursos, Unidades Curriculares e Ensino-

Aprendizagem 

Em relação às estruturas e unidades curriculares (Tabela 06), foram avaliados o sistema de 

oferecimento de unidades curriculares presenciais e a disponibilidade de vagas por 

semestre, além da estrutura curricular dos cursos em relação às expectativas 

acadêmicas e/ou profissionais. 
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Tabela 06: Estruturas e Unidades Curriculares – Discentes de Graduação Presencial e 
Docentes 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 

 

Ambos os itens relacionados às estruturas e unidade curriculares do CCO, receberam 

conceito “Bom” dos segmentos respondentes, com médias variando entre 3.8 e 4.3. 

A Tabela 07 a seguir, mostra a avaliação dos discentes de graduação presencial da UFSJ 

em relação aos processos de ensino-aprendizagem e formação. Ambos os itens 

receberam o conceito “Bom”, com médias finais de 4.1 e 4.4, respectivamente. 

 

Tabela 07: Processos de Ensino-Aprendizagem e Formação – Discentes de Graduação 

Presencial 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 

 

O nível de satisfação dos discentes de graduação presencial do CCO (Tabela 08) foi 

avaliado em relação a ser discente de graduação da UFSJ e à realização do curso. A 

ambos os itens foi atribuído o conceito “Muito Bom”, com médias finais de 4.6 e 4.5, 

respectivamente. 

 

Tabela 08: Nível de Satisfação – Discentes de Graduação Presencial 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 
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4.3.2.3 – Programas de Monitoria e Tutoria 

Nas Tabelas 09 e 10, a seguir, são apresentadas as avaliações dos discentes de graduação 

presencial e dos docentes da UFSJ, em relação aos Programas de Monitoria. 

 

Tabela 09: Programas de Monitoria – Discentes de Graduação Presencial 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 

 

Tabela 10: Programas de Monitoria – Docentes 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 

 

Em relação aos programas de monitoria, discentes de graduação presencial e docentes 

atribuíram o conceito “Bom”, com médias finais de 3.8 e 4.3. 

 

4.3.2.4 – Políticas de Estágio 

Quanto às Políticas de Estágio da UFSJ, a Tabela 11, a seguir, apresenta a avaliação dos 

discentes de graduação presencial do CCO. 

 

Tabela 11: Políticas de Estágio – Discentes de Graduação Presencial 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 

 

Todos os aspectos analisados obtiveram o conceito “Bom”, com médias finais variando entre 

3.5 e 4.0. O destaque foi a divulgação de vagas, com pior avaliação e média final de 3.5. 



Relatório de Autoavaliação Institucional 2018 – CCO/UFSJ 

Comissão Própria de Avaliação – CPA/UFSJ 2018-2020   37 

4.3.2.5 – Ensino a Distância (EAD) e Modalidade Semipresencial 

Na Pesquisa de Autoavaliação Institucional de 2018, foi perguntado aos docentes do 

CCO se “atuam no ensino à distância na UFSJ”. Apenas 2, dos 5 docentes daquele 

Campus, afirmaram que “Sim”. A estes docentes, foi solicitado, então, que avaliassem 

diversos aspectos relacionados ao Ensino a Distância da UFSJ. Os resultados são 

apresentados na Tabela 12, a seguir. 

 

Tabela 12: Ensino a Distância – Docentes 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 

 

4.3.2.6 – Pesquisa 

Na Pesquisa de Autoavaliação Institucional do ano de 2018, docentes e discentes de 

graduação presencial do CCO responderam questões relacionadas ao apoio e ao 

desenvolvimento de pesquisa na UFSJ. Entre os aspectos avaliados, destacam-se: 

Programa de Iniciação Científica, infraestrutura, grupos de pesquisa, 

financiamento, divulgação dos resultados e desenvolvimento tecnológico.  

 

Iniciação Científica (IC) 

Em relação às questões sobre Iniciação Científica (IC), é importante ressaltar que a 

avaliação foi realizada apenas pelos 63 discentes de graduação presencial do CCO que 

disseram participar e/ou participado de um Programa de IC em 2018, na UFSJ. Na Tabela 

13, a seguir, são apresentados os resultados da avaliação: 

 

Tabela 13: Iniciação Científica – Discentes de Graduação Presencial 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 
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Os 63 discentes de graduação presencial atribuíram o conceito “Bom” às condições 

materiais, à orientação recebida e à divulgação dos resultados, médias finais de 4.0, 4.1 

e 3.8, respectivamente. O destaque com melhor avaliação foi para a contribuição da IC 

para a formação acadêmica, com conceito “Muito Bom” e média de 4.7. 

 

Apoio à Pesquisa 

Aos docentes do CCO, foram colocadas questões sobre o apoio à pesquisa na UFSJ, 

conforme apresentado na Tabela 14, a seguir. 

 

Tabela 14: Apoio à Pesquisa – Docentes 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 

 

Em relação ao apoio à pesquisa, os docentes atribuíram o conceito “Bom” e médias 

finais variando entre 3.5 e 4.0, a todos os aspectos avaliados. As piores avaliações 

foram para os Programas de Bolsas de IC e os meios institucionais de divulgação 

dos trabalhos e produções, com média de 3.5. 

 

Eventos: Participação e Organização 

Os discentes de graduação presencial do CCO avaliaram o apoio da UFSJ para 

participação e organização de eventos. Ambos os aspectos receberam conceito “Bom” e 

médias finais de 3.7 e 4.1, conforme Tabela 15, a seguir. 
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Tabela 15: Eventos – Discentes de Graduação Presencial 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 

 

Pós-Graduação Stricto Sensu 

Quanto às questões relacionadas à Pós-Graduação Stricto Sensu, é importante ressaltar 

que a avaliação foi realizada por apenas 1 docente do CCO que disse atuar nessa 

modalidade de ensino de pós-graduação da UFSJ, conforme Tabela 16, a seguir. 

 

Tabela 16: Pós-Graduação Stricto Sensu – Docentes 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 

 

Pós-Graduação Lato Sensu 

Em relação à Pós-Graduação Lato Sensu, é importante ressaltar que a avaliação foi 

realizada por apenas 3 docentes que disseram atuar nessa modalidade de ensino de pós-

graduação, no CCO, da UFSJ. Os resultados são apresentados na Tabela 17, a seguir: 

 

Tabela 17: Pós-Graduação Lato Sensu – Docentes 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 

 

 

4.3.2.7 – Extensão 

Em relação aos Projetos/Programas de Extensão e/ou artísticos culturais, a avaliação foi 
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realizada apenas pelos 98 discentes de graduação presencial do CCO que participam ou 

participaram de algum projeto/programa, em 2018, do total de 297 respondentes. Todos os 

aspectos receberam o conceito “Bom”, com médias finais variando entre 3.9 e 4.4. Os 

resultados são apresentados na Tabela 18, a seguir: 

 

Tabela 18: Projetos/Programas de Extensão – Discentes de Graduação Presencial 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 

 

Em relação à Extensão, os docentes avaliaram aspectos referentes às políticas de apoio, 

aos Programas de Bolsas e às contribuições das atividades de extensão para as 

regiões de abrangência da UFSJ. Os docentes respondentes do CCO atribuíram o 

conceito “Bom” e médias finais variando entre 4.0 e 4.3, a todos os aspectos avaliados, 

conforme Tabela 19, a seguir. 

 

Tabela 19: Extensão – Docentes 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 

 

Quanto ao apoio para a realização de Projetos/Programas, todos os 4 técnicos-

administrativos do CCO afirmaram que organizaram/participaram de projetos/programas. A 

Tabela 20, a seguir, apresenta os resultados das avaliações do referido segmento: 

 

Tabela 20: Apoio a Realização de Projetos/Programas – Técnicos-Administrativos 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 
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Os respondentes atribuíram o conceito “Bom” (4.0), à infraestrutura; “Regular”, aos 

recursos humanos (3.3) e ao apoio na divulgação dos resultados (2.7). As piores 

avaliações foram para o meio de transporte e o apoio financeiro, com conceito “Ruim” e 

média final de 2.0. 

 

4.3.3 – Comunicação com a Sociedade 

Neste tópico, serão apresentados os resultados da Pesquisa de Autoavaliação 

Institucional de 2018 relacionados à Comunicação da UFSJ com a sociedade, de 

acordo com a avaliação dos segmentos do CCO. Entre os itens avaliados, estão: 

website, TV UFSJ, qualidade dos conteúdos e dos serviços dos meios de 

comunicação, telefonia, acesso à internet e Ouvidoria. 

 

4.3.3.1 – Frequência de Acesso Website e TV UFSJ 

Na Figura 02, são mostradas as representações gráficas percentuais das frequências 

de acesso ao Website e TV UFSJ. 
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Figura 02: Frequência de Acesso ao Website e à TV UFSJ 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 

 

4.3.3.2 – Qualidade dos Conteúdos e dos Serviços Prestados 

Na Pesquisa de Autoavaliação Institucional de 2018, foi solicitado aos discentes de 

graduação presencial, docentes e técnicos-administrativos do CCO que avaliassem a 

qualidade dos conteúdos e serviços disponibilizados pelos meios de comunicação da 

UFSJ. Na Tabela 21, a seguir, são apresentados os resultados da avaliação realizada 

pelos segmentos citados: 
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Tabela 21: Qualidade dos Conteúdos e Serviços dos Meios de Comunicação da UFSJ 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 

 

De maneira geral, a maior parte dos aspectos relacionados à qualidade dos conteúdos e 

serviços dos meios de comunicação da UFSJ recebeu conceito “Bom” e médias finais 

variando entre 3.5 e 4.2. 

Na opinião dos discentes de graduação presencial do CCO, a TV UFSJ mereceu o conceito 

“Regular” e média final de 3.0; e, o acesso à internet no Campus ficou com o conceito 

“Ruim” e média de 2.3. 

Para os docentes, apenas o acesso à comunicação pela telefonia e à internet no 

Campus mereceram o conceito “Regular”, com médias finais de 3.4 e 2.6, respectivamente. 

Já os técnicos-administrativos do CCO atribuíram o conceito “Ruim”, ao acesso à 

comunicação via telefonia (2.0) e ao sistema de memorandos eletrônicos (2.3). 

 

4.3.3.3 – Ouvidoria 

A Ouvidoria da UFSJ também foi avaliada pelos discentes de graduação presencial, 

docentes e técnicos-administrativos. Dos 297 discentes de graduação presencial 

participantes do CCO, apenas 71 disseram conhecer a Ouvidoria da UFSJ. Destes, 

apenas 6 já apresentaram alguma demanda ao referido setor. Quanto aos 5 docentes 

do CCO, todos disseram não conhecer os serviços da Ouvidoria da UFSJ. Por essa 

razão, não houve avaliação deste segmento em relação à Ouvidoria. Apenas 1, dos 4 
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técnicos-administrativos respondentes do CCO, disse conhecer a Ouvidoria da UFSJ, 

mas nunca apresentou demandas. Todos estes índices são apresentados na Figura 03, 

a seguir: 

 

Figura 03: Ouvidoria 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 

 

 

Apenas os 71 discentes de graduação presencial do CCO que já apresentaram 

demandas à Ouvidoria avaliaram seus serviços. Os resultados são apresentados na 

Tabela 22, a seguir. 

 

Tabela 22: Ouvidoria 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 
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4.3.4 – Considerações finais sobre o Eixo 3 – Políticas Acadêmicas 

Entre as principais questões levantadas a cerca das Políticas Acadêmicas da UFSJ, a partir 

dos resultados da Pesquisa de Autoavaliação Institucional 2018, especificamente no CCO, 

destacam-se, com conceitos “Regular” e “Ruim”: 

- As políticas de atendimento aos discentes da UFSJ; 

- A concessão de bolsas/auxílios, segundo os discentes de graduação presencial; 

- O apoio da UFSJ para a realização de projetos/programas, na opinião dos técnicos-

administrativos; 

- A pós-graduação stricto sensu e lato sensu, na opinião dos docentes; 

- Os meios de comunicação da UFSJ, especificamente a TV UFSJ, o acesso à internet e à 

telefonia no Campus e o sistema de memorandos eletrônicos, segundo os discentes de 

graduação presencial, docentes e técnicos-administrativos; 

- Os números de acessos ao Website e à TV da UFSJ são inversos: o Website tem uma 

frequência de respostas “sempre” variando de cerca de 50%, para os discentes de pós-

graduação stricto sensu, a 100%, para os técnicos administrativos. No caso da TV 

UFSJ, a maior parte acessa “nunca” ou “raramente”; 

- Apesar de conhecerem a Ouvidoria da UFSJ, os segmentos do Campus não apresentaram 

um grande número de demandas ao referido setor. 
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4.4 – Eixo 4 – Políticas de Gestão 

 

Neste Eixo 4, serão apresentadas as avaliações dos segmentos: discentes de graduação 

presencial, discentes de graduação a distância, docentes e técnicos-administrativos, do 

Campus Centro-Oeste (CCO). Em razão do baixo número de participações dos discentes de 

pós-graduação stricto sensu do Campus (2), as avaliações realizadas por este segmento 

não serão objetivo de análise. Entretanto, poderão ser apenas apresentadas eventualmente, 

no decorrer deste Relatório. O objetivo principal é a análise das Políticas Acadêmicas da 

UFSJ, em relação às práticas de Ensino, Pesquisa e Extensão, de atendimento aos 

discentes e de comunicação com a sociedade, conforme orientações do SINAES. 

As análises serão feitas a partir dos dados obtidos pela média ponderada de cada segmento 

da comunidade acadêmica. A escala de notas (1 a 5) adotada, para definição de médias, 

possibilitará a atribuição de conceitos definidos de acordo com as seguintes pontuações: 

 

As análises das avaliações relacionadas ao Eixo 4 – Políticas de Gestão foram 

desenvolvidas com base na metodologia apresentada, a partir dos percentuais de 

participações dos segmentos da comunidade acadêmica do CCO, conforme Figura 01, a 

seguir: 

 

 

Figura 01: Número de Participações – CCO – 2016/2018 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 
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É possível observar que a participação dos discentes de graduação presencial teve um 

aumento considerável em comparação às pesquisas anteriores. Houve uma clara melhoria 

da comunicação entre a CPA e este segmento. Em relação aos demais segmentos, os 

índices declinaram sensivelmente.  

De maneira geral, os números ainda revelam que há uma necessidade de aprimoramento 

da política de comunicação da CPA, especialmente em relação à divulgação dos resultados 

nos Campi da UFSJ. 

 

4.4.1 – Ambiente Organizacional 

Quanto ao Ambiente Organizacional da UFSJ, foi perguntado aos discentes de graduação 

presencial, docentes e técnicos-administrativos: “Como você avalia o ambiente 

organizacional da UFSJ, quanto à segurança e acolhimento para compartilhar suas 

impressões, juízos, sugestões e reivindicações?”. Na Tabela 23, a seguir, são apresentados 

os resultados sobre Ambiente organizacional. 

 

Tabela 23: Ambiente Organizacional 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 

 

Para os discentes de graduação presencial e docentes do CCO, o ambiente organizacional 

da UFSJ mereceu o conceito “Bom”, com médias de 3.7 e 4.0, respectivamente. Os 

técnicos-administrativos do mesmo Campus atribuíram o conceito “Regular” e média de 3.0. 

 

4.4.2 – Investimentos 

Os discentes de graduação presencial, docentes e técnicos-administrativos avaliaram, 

também, os investimentos da UFSJ. Foram avaliados os investimentos para melhoria nas 

atividades de Ensino de Graduação e Pós-Graduação; de Pesquisa; de Extensão; para 

melhorias no espaço físico dos Campi; aquisição de materiais de consumo, além de 

investimentos para melhorias na gestão institucional; para aquisição de equipamentos 

e mobiliários. 
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Na Tabela 24, a seguir, são apresentadas as médias finais e os conceitos atribuídos a cada 

uma das questões relacionadas aos investimentos da UFSJ: 

 

Tabela 24: Investimentos 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 
 

As questões relacionadas aos Investimentos da UFSJ receberam o conceito “Regular” e 

médias gerais entre 3.0 e 3.4. 

As melhores avaliações foram para os investimentos para melhorias nas atividades de 

ensino de graduação (3.7), para melhorias nas atividades de extensão (3.5), melhorias 

na gestão institucional (3.5) e melhorias no espaço físico do Campus (3.5), todos com 

conceito “Bom”. 

 

4.4.3 – Órgãos Colegiados 

Quanto aos Órgãos Colegiados Superiores da UFSJ, foi solicitado aos discentes de 

graduação presencial, docentes e técnicos-administrativos do CCO, que avaliassem as 

representações de cada segmento; critérios de indicação e recondução dos membros; 

realização e registro de reuniões; atendimento e solução de demandas; e, divulgação 

de decisões. Os docentes, além de responderem as questões elencadas, também 

avaliaram a autonomia dos Órgãos e o calendário de realização de reuniões. 

A seguir, na Tabela 25, serão apresentados os resultados da Pesquisa de Autoavaliação 

2018: 
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Tabela 25: Órgãos Colegiados 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 

 

Todos os aspectos relacionados aos Órgãos Colegiados da UFSJ, receberam boas 

avaliações, de maneira geral. 

Os aspectos com melhores avaliações (“Muito Bom” – 4.5) foram: autonomia e calendário 

de realização das reuniões. 

O conceito “Regular” foi atribuído à realização e registro de reuniões (3.4) e ao 

atendimento e solução de demandas (3.2). 

O destaque foi a atuação da representação, na avaliação dos técnicos-administrativos, 

com conceito “Regular” e média de 3.2. 

 

4.4.4 – Órgãos Deliberativos Intermediários 

Quanto aos Órgãos Deliberativos Intermediários da UFSJ (Assembleias Departamentais, 

Colegiados de Cursos de Graduação e Pós-Graduação), foi solicitado aos docentes e aos 

técnicos-administrativos do CCO que avaliassem a divulgação das decisões, o 

atendimento e solução de demandas e a realização e registro de reuniões. Na Tabela 

26, a seguir, são apresentados os resultados: 

 

Tabela 26: Órgãos Deliberativos Intermediários 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 
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Todos os aspectos referentes aos Órgãos Deliberativos Intermediários receberam o conceito 

“Muito Bom” (4.5), na avaliação dos docentes do CCO. 

Para os técnicos-administrativos, apenas o atendimento e solução de demandas mereceu 

conceito “Bom” (4.0), enquanto a divulgação das decisões (“Ruim”) e a realização e 

registro de reuniões (“Regular”), com médias finais de 2.3 e 2.5. 

 

4.4.5 – Organização e Gestão 

Foram avaliadas, pelos discentes de graduação presencial, docentes e técnicos-

administrativos, questões gerais relacionadas à organização e gestão da UFSJ, conforme 

Tabela 27, a seguir: 

 

Tabela 27: Organização e gestão 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 
 

De maneira geral, todos os aspectos relacionados à Organização e gestão receberam 

conceito “Bom” e médias entre 3.6 e 4.0. Apenas a interação da gestão entre os Campi da 

UFSJ recebeu o conceito “Regular”, com média geral de 3.3. O destaque com pior avaliação 

foi o Sistema de Controle Acadêmico da Pós-Graduação (POSGRAD), com média de 1.0 

e conceito “Muito Ruim”. 
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Os discentes de graduação do CCO atribuíram conceito “Bom”, a todos os aspectos 

avaliados. Os docentes do mesmo Campus deram médias entre 4.0 e 4.5 (“Muito Bom” e 

“Bom”), aos itens relacionados à organização e gestão. A avaliação realizada pelos 

técnicos-administrativos foi a que pior avaliou as questões, com destaque para a interação 

da gestão entre os Campi da UFSJ (2.3) e para o POSGRAD (1.0), com conceitos 

“Regular” e “Muito Ruim”, respectivamente. 

 

4.4.6 – Serviços Administrativos e Pedagógicos 

Os serviços administrativos e pedagógicos oferecidos pelos diversos setores da UFSJ foram 

avaliados, quanto aos seguintes aspectos: Sistema de Registro Acadêmico de 

Graduação (CONTAC), Divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico (DICON), 

coordenadorias de cursos, departamentos, entre outros, conforme apresentados na 

Tabela 28, a seguir: 

 

Tabela 28: Serviços Administrativos e Pedagógicos 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 
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Todas as questões relacionadas aos serviços administrativos e pedagógicos da UFSJ foram 

avaliadas pelos segmentos do CCO, com conceito “Bom” e médias gerais entre 3.5 e 4.4. 

Os pontos com piores médias (“Regular”), segundo a opinião dos técnicos-administrativos 

do Campus, foram em relação ao CONTAC (2.5). 

A avaliação das Coordenadorias de Cursos também foi solicitada aos discentes de 

graduação presencial do CCO. Os aspectos avaliados foram: disponibilidade, respeito às 

normas institucionais, comprometimento com o curso e atendimento e solução de 

demandas. A todos os aspectos foi atribuído o conceito “Bom”, com médias finais entre 3.9 

e 4.2, conforme Tabela 29, a seguir: 

  

Tabela 29: Coordenação de Graduação – Discentes de Graduação Presencial 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 

 

4.4.7 – Chefia Imediata 

Aos técnicos-administrativos do CCO foi solicitado que avaliassem suas chefias imediatas, 

em relação à disponibilidade, à coerência nas ações e à transparência na gestão. Os 

resultados são apresentados na Tabela 30, a seguir: 

 

Tabela 30: Chefia Imediata – Técnicos-Administrativos 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 
 

As médias atribuídas a todos os aspectos avaliados foram muito boas, com conceito “Muito 

Bom” para a disponibilidade das chefias imediatas (4.8) e “Bom” para a coerência nas 

ações e transferência na gestão (4.3). 
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4.4.8 – Capacitação, Atualização e Progressão Funcional 

Diversas questões foram avaliadas, em relação à capacitação, atualização e progressão 

funcional. Nas Tabelas 31 a 34, a seguir, serão apresentados os resultados da avaliação 

dos docentes e técnicos-administrativos do CCO. 

 
Tabela 31: Progressão Funcional – Docentes 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 

 
Tabela 32: Progressão Funcional – Técnicos-Administrativos 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 
 

Tabela 33: Planos e Programas de Capacitação/Formação – Docentes 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 
 

 
Tabela 34: Planos e Programas de Capacitação/Formação – Técnicos-Administrativos 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 
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Em relação à progressão funcional, os docentes do CCO atribuíram os conceitos “Muito 

Bom” e “Bom” aos aspectos avaliados, com médias de 4.2 e 4.6. Já os técnicos-

administrativos deram o conceito “Regular” (3.0 e 3.3) às questões relacionadas à 

progressão funcional. 

Quanto aos Planos e Programas de Capacitação/Formação da UFSJ, todos os aspectos 

receberam conceito “Regular” e médias variando entre 3.8 e 4.3, na opinião dos docentes e 

técnicos-administrativos do CCO. O destaque com pior avaliação, para os técnicos-

administrativos, foi o Plano Anual de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores da 

UFSJ, com média final de 2.5 e conceito “Regular”. 

Sobre a colaboração com sugestões para a elaboração do Plano Anual de Capacitação e 

Aperfeiçoamento dos Servidores da UFSJ, 3 técnicos-administrativos, dos 4 participantes 

da pesquisa no CCO, responderam que “Sim”; e apenas 1 disse não ter contribuído. 

Em relação à participação em cursos de capacitação/atualização promovidos pela UFSJ, 3 

técnicos-administrativos, dos 4 respondentes do CCO, disseram que participaram. E, quanto 

aos cursos de capacitação e/ou qualificação promovidos pela UFSJ, apenas 1 disse que 

sua participação naqueles cursos, contribuiu para sua progressão na carreira. 

Também foi solicitado aos técnicos-administrativos do CCO que avaliassem a atuação da 

Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos Técnicos-Administrativos 

em Educação (CISPE). Aos dois aspectos avaliados, foi atribuído o conceito “Regular”, com 

médias de 3.0 e 3.3, conforme Tabela 35, a seguir: 

 

Tabela 35: CISPE / UFSJ – Técnicos-Administrativos 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 

 

4.4.9 – Setor de Trabalho 

Em relação ao setor de trabalho, os técnicos-administrativos do CCO avaliaram os seguintes 

aspectos apresentados na Tabela 36: 
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Tabela 36: Setor de Trabalho – Técnicos-Administrativos 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 

 

Na avaliação realizada pelos técnicos-administrativos, quanto às questões relacionadas aos 

setores de trabalho do CCO apenas o número de servidores para atendimento 

satisfatório às demandas da UFSJ recebeu conceito “Ruim” (2.3). Para o mesmo 

segmento, o volume de trabalho e o número de pessoas para executá-lo e as condições de 

trabalho oferecidas aos servidores, mereceram o conceito “Regular” e médias finais de 2.5 e 

3.3, respectivamente. Aos demais aspectos foi atribuído o conceito “Muito Bom” (4.5 e 4.8). 

 

4.4.10 – Saúde do Servidor 

Quanto às ações relacionadas à saúde dos servidores, foram avaliados os seguintes 

serviços: médico, laboratorial, odontológico, psicológico, social, nutricional, ações 

para segurança no trabalho e prevenção de doenças sócio-ocupacionais.  

É importante ressaltar que todas as questões relacionadas à Saúde do Servidor foram 

antecedidas pela seguinte pergunta: “No Campus onde você leciona/trabalha, é oferecido o 

serviço...?”. Apenas os participantes que responderam “Sim”, avaliaram cada um dos 

serviços. Assim, foram os seguintes números de respondentes: 

- Docentes que responderam “Sim”: 

 - Serviço/atendimento médico – 4 (80%) 

 - Serviço/atendimento laboratorial – 0 (0%) 

 - Serviço/atendimento odontológico – 0 (0%) 

 - Serviço/atendimento psicológico – 3 (60%) 

 - Serviço de assistência social – 3 (60%) 

 - Serviço/atendimento nutricional – 0 (0%) 

 - Ações para segurança no trabalho – 1 (20%) 

 - Prevenção de doenças sócio-ocupacionais – 0 (0%) 



Relatório de Autoavaliação Institucional 2018 – CCO/UFSJ 

Comissão Própria de Avaliação – CPA/UFSJ 2018-2020   56 

- Técnicos-Administrativos que responderam “Sim”: 

 - Serviço/atendimento médico – 1 (25%) 

 - Serviço/atendimento laboratorial – 0 (0%) 

 - Serviço/atendimento odontológico – 1 (25%) 

 - Serviço/atendimento psicológico – 0 (0%) 

 - Serviço de assistência social – 1 (25%) 

 - Serviço/atendimento nutricional – 0 (0%) 

 - Ações para segurança no trabalho – 3 (75%) 

 - Prevenção de doenças sócio-ocupacionais – 0 (0%) 

 

Em razão do baixo número de respostas, a Tabela 37, a seguir, servirá apenas para 

apresentar as avaliações, sem que sejam possíveis quaisquer inferências concretas. 

 

Tabela 37: Saúde do Servidor – Docentes e Técnicos-Administrativos 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 

 

4.4.11 – Considerações sobre o Eixo 4 – Políticas de Gestão 

Entre as principais questões levantadas a cerca das Políticas de Gestão da UFSJ, a partir 

dos resultados da Pesquisa de Autoavaliação Institucional 2018, especificamente no CCO, 

destacam-se, com conceitos “Regular” e “Ruim”: 

- O ambiente organizacional da UFSJ, segundo os técnicos-administrativos; 

- Os investimentos da UFSJ, na opinião dos docentes e técnicos-administrativos; 

- Os Órgãos Colegiados e Órgãos Deliberativos Intermediários, segundo os técnicos-

administrativos; 

- A organização e a gestão da UFSJ, na opinião dos técnicos-administrativos; 
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- O CONTAC, segundo os técnicos-administrativos; 

- A progressão funcional e o Plano Anual de Capacitação e Aperfeiçoamento dos 

Servidores da UFSJ, segundo os técnicos-administrativos; 

- A CISPE, na opinião dos técnicos-administrativos; 

- O volume de trabalho, as condições de trabalho oferecidas e o número de servidores 

da UFSJ, na opinião dos técnicos-administrativos; 

- As políticas para saúde dos servidores da UFSJ foram avaliadas apenas por quem 

afirmou que elas existem no Campus onde trabalha. Os baixos índices de respostas 

demonstram ser necessária uma atenção especial da gestão, a fim de alcançar a todos os 

servidores da Instituição. 
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4.5 – Eixo 5 – Infraestrutura Física 

 
Neste Eixo 5, serão apresentadas as avaliações dos segmentos: discentes de graduação 

presencial, discentes de graduação a distância, docentes e técnicos-administrativos, do 

Campus Centro-Oeste (CCO). Em razão do baixo número de participações dos discentes de 

pós-graduação stricto sensu do Campus (2), as avaliações realizadas por este segmento 

não serão objetivo de análise. Entretanto, poderão ser apenas apresentadas eventualmente, 

no decorrer deste Relatório. O objetivo principal é a análise Infraestrutura Física da UFSJ, 

conforme orientações do SINAES. 

As análises serão feitas a partir dos dados obtidos pela média ponderada de cada segmento 

da comunidade acadêmica. A escala de notas (1 a 5) adotada, para definição de médias, 

possibilitará a atribuição de conceitos definidos de acordo com as seguintes pontuações: 

 

As análises das avaliações relacionadas ao Eixo 5 – Infraestrutura Física foram 

desenvolvidas com base na metodologia apresentada, a partir dos percentuais de 

participações dos segmentos da comunidade acadêmica do CCO, conforme Figura 01, a 

seguir: 

 

Tabela 01: Número de Participações – CCO – 2016/2018 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 

 

É possível observar que a participação dos discentes de graduação presencial teve um 
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aumento considerável em comparação às pesquisas anteriores. Houve uma clara melhoria 

da comunicação entre a CPA e este segmento. Em relação aos demais segmentos, os 

índices decresceram sensivelmente.  

De maneira geral, os números ainda revelam que há uma necessidade de aprimoramento 

da política de comunicação da CPA, especialmente em relação à divulgação dos resultados 

nos Campi da UFSJ. 

 

4.5.1 – Salas dos Docentes 

Este item foi avaliado pelos docentes do CCO, quanto aos seguintes aspectos: quantidade, 

dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, acessibilidade, 

conservação, mobiliários e infraestrutura de informática. Os resultados são 

apresentados na Tabela 38, a seguir. 

 

Tabela 38: Salas dos Docentes – Docentes 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 

 

Em relação às salas dos docentes do CCO, as avaliações foram positivas, de maneira geral, 

com conceito “Bom” a “Muito Bom” e médias finais entre 3.8 a 4.8. Os destaques positivos 

foram para limpeza (4.8), iluminação (4.5) e conservação (4.5). Dois aspectos receberam 

o conceito “Regular”, a saber: ventilação e infraestrutura de informática, ambos com 

médias finais de 3.0. 
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4.5.2 – Instalações Administrativas 

As Instalações Administrativas do CCO foram avaliadas pelos docentes, quanto aos 

seguintes aspectos: quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, 

segurança, acessibilidade e conservação. Os resultados são apresentados na Tabela 39, 

a seguir: 

 

Tabela 39: Instalações Administrativas – Docentes 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 
 

 

Todos os aspectos relacionados às Instalações Administrativas receberam conceito “Bom” e 

médias finais entre 3.5 e 4.0. A dimensão e ventilação receberam o conceito “Regular” e 

médias de 3.0 e 3.3, respectivamente. 

 

4.5.3 – Espaços para Atendimento aos Discentes 

Os espaços para atendimento aos discentes foram avaliados pelos discentes de graduação 

presencial do CCO, quanto aos seguintes aspectos: quantidade, dimensão, limpeza, 

iluminação, acústica, ventilação, segurança, acessibilidade e conservação. Os 

resultados são apresentados na Tabela 40, a seguir:  
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Tabela 40: Espaços para Atendimento aos Discentes – Discentes de Graduação Presencial 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 

 

É possível observar pelos dados apurados na avaliação dos discentes de graduação 

presencial do CCO, que os espaços para atendimento aos discentes foram bem avaliados, 

com conceito “Bom” e médias entre 4.0 e 4.3.  

 

4.5.4 – Ambiente de Trabalho 

Os ambientes de trabalho do CCO foram avaliados pelos técnicos-administrativos, quanto 

aos seguintes aspectos: dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, 

conservação, mobiliário e infraestrutura de informática. Os resultados são apresentados 

na Tabela 41, a seguir. 

 

Tabela 41: Ambiente de Trabalho – Técnicos-Administrativos 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 
 

 

Todos os aspectos relacionados aos ambientes de trabalho do CCO foram bem avaliados 

pelos técnicos-administrativos, com conceito “Bom” e médias finais variando entre 3.5 a 4.3. 

Apenas a infraestrutura de informática recebeu conceito “Regular” e média de 3.0. 
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4.5.5 – Salas de Aula 

As salas de aula do CPA foram avaliadas pelos discentes de graduação presencial e 

docentes do Campus, quanto aos seguintes aspectos: quantidade, dimensão, limpeza, 

iluminação, acústica, ventilação, segurança, acessibilidade e conservação. Os 

resultados são apresentados na Tabela 42, a seguir: 

 

Tabela 42: Salas de Aula – Discentes de Graduação Presencial e Docentes 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 

 

Quanto às Salas de Aula, todos os aspectos receberam boas avaliações de ambos os 

segmentos, com conceito “Bom” e médias finais entre 3.6 e 4.4. Os discentes de graduação 

presencial atribuíram conceito “Regular” apenas à ventilação (3.1); e, “Muito Bom” para a 

limpeza (4.5). Já os docentes deram o conceito “Regular”, à ventilação (3.2) e segurança 

(3.4); e, “Muito Bom”, à limpeza (4.6). 
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4.5.6 – Biblioteca 

4.5.6.1 – Ambiente da Biblioteca 

Os ambientes de biblioteca do CCO foram avaliados pelos discentes de graduação 

presencial e pelos docentes do Campus, quanto aos seguintes aspectos: dimensão, 

limpeza, iluminação, ventilação, segurança, acessibilidade, conservação, condições 

físicas para atendimento educacional para pessoas com deficiência, ambiente de 

estudo individuais e em grupos e instalações para o acervo. Os resultados serão 

apresentados na Tabela 43, a seguir: 

 

Tabela 43: Ambiente da Biblioteca – Discentes de Graduação Presencial e Docentes 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 

 

Todos os aspectos relacionados aos ambientes de biblioteca do CCO receberam boas 

avaliações, com médias entre 3.5 e 4.4 e conceito “Bom”. Os discentes de graduação 

presencial atribuíram conceito “Muito Bom” e média de 4.6, à limpeza. Os docentes deram 

conceito “Muito Bom” à limpeza e à segurança, ambas com média final de 4.5. 
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4.5.6.2 – Disponibilidade do Acervo da Biblioteca 

A disponibilidade do acervo da biblioteca do CCO foi avaliada pelos discentes de graduação 

presencial e docentes, quanto aos seguintes aspectos: qualidade de títulos de sua área 

de interesse, quantidade de títulos de sua área de interesse, quantidade dos 

exemplares de títulos de sua área de interesse, a informatização da Biblioteca quanto 

ao acesso via internet, a informatização da Biblioteca quanto ao acervo e banco de 

dados, os serviços prestados pela Biblioteca e horários de funcionamento. Os 

resultados são apresentados nas Tabelas 44 e 45, a seguir: 

 

Tabela 44: Disponibilidade do acervo da biblioteca – Discentes de Graduação Presencial 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 
 

 

Tabela 45: Disponibilidade do acervo da biblioteca – Docentes 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 

 

Na avaliação dos discentes de graduação presencial, todos os aspectos mereceram 

conceito “Bom”, com médias finais entre 3.5 e 4.3. A avaliação mais baixa foi para a 

quantidade dos exemplares de títulos de sua área de interesse, para a qual foi atribuído 

média de 3.5. 
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Já os docentes do CCO deram conceito “Bom” para grande parte dos aspectos avaliados, 

com médias finais entre 3.5 e 4.3. A quantidade de títulos e a quantidade de exemplares 

dos títulos obtiveram média de 3.3, com conceito “Regular”. 

 

4.5.6.3 – Frequência na Utilização da Biblioteca 

A Figura 04, a seguir, apresenta os percentuais de frequência dos discentes de graduação 

presencial e docentes do CCO. 

 

Figura 04: Frequência na utilização da biblioteca – Discentes de Graduação Presencial e 
Docentes 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 

 

Segundo os dados da pesquisa, a frequência de utilização da biblioteca do CCO ocorre de 

maneiras diversas entre os discentes de graduação presencial. Sendo os percentuais mais 

expressivos: 1%, nunca frequentam; 21%, frequentam diariamente; e, 30%, frequentam 

algumas vezes na semana. 

Entre os docentes, os índices de frequência foram: 20%, nunca frequentam a biblioteca do 

CCO; 20%, algumas vezes no mês; e, 40%, frequentam apenas quando precisam. 
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4.5.7 – Salas de Apoio de Informática 

Também foram avaliadas as salas de apoio de informática do CCO. Os aspectos avaliados, 

pelos discentes de graduação presencial e docentes, foram: dimensão, limpeza, 

iluminação, ventilação, segurança, conservação, equipamentos, normas de 

segurança, acesso à internet, atualização e disponibilidade de software, 

acessibilidade digital, acessibilidade física, condições ergonômicas, serviços, suporte 

e plano de atualização. Os resultados são apresentados na Tabela 46, a seguir: 

 

Tabela 46: Salas de Apoio de Informática – Discentes de Graduação Presencial e Docentes 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 
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Os discentes de graduação presencial e os docentes do CCO deram conceito “Bom” e 

médias finais variando entre 3.5 e 4.4. Apenas a atualização e disponibilidade de 

software recebeu o conceito “Regular” e média de 3.4, segundo a opinião dos discentes de 

graduação presencial. 

 

4.5.8 – Anfiteatro/Teatro/Auditório 

O Anfiteatro/Teatro/Auditório do CCO foi avaliado pelos discentes de graduação presencial e 

docentes, em relação aos seguintes aspectos: quantidade, dimensão, limpeza, 

iluminação, acústica, ventilação, segurança, acessibilidade e conservação. Os 

resultados são apresentados na Tabela 47, a seguir: 

 

Tabela 47: Anfiteatro/Teatro/Auditório – Discentes de Graduação Presencial e Docentes 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 

 

Todos os aspectos relacionados ao Anfiteatro/Teatro/Auditório do CCO receberam conceito 

“Bom” e médias finais variando entre 3.7 e 4.4. O destaque com melhor avaliação, foi a 

limpeza, na opinião dos discentes de graduação presencial, com média de 4.5 e conceito 

“Muito Bom”. 

 

 



Relatório de Autoavaliação Institucional 2018 – CCO/UFSJ 

Comissão Própria de Avaliação – CPA/UFSJ 2018-2020   68 

4.5.9 – Laboratórios de Ensino e Ambientes para Práticas Didáticas 

Os laboratórios de ensino e ambientes para práticas didáticas do CCO foram avaliados 

pelos discentes de graduação presencial e pelos docentes do Campus, em relação aos 

seguintes aspectos: dimensão, limpeza, iluminação, ventilação, segurança, 

conservação, acessibilidade, plano de atualização, serviços e normas de segurança. 

Os resultados são apresentados na Tabela 48, a seguir: 

 

Tabela 48: Laboratórios de ensino e ambientes para práticas didáticas – Discentes de 
Graduação Presencial e Docentes 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 

 

Na avaliação dos discentes de graduação presencial, todos os aspectos relacionados aos 

laboratórios de ensino e aos ambientes para práticas didáticas do CCO mereceram o 

conceito “Bom”, com médias variando entre 3.5 e 4.4. A avaliação mais negativa foi para a 

ventilação, cuja média final foi de 3.5. 

Já os docentes do Campus deram o conceito “Regular” apenas para a ventilação (2.8) e a 

acústica (3.4). A todos os demais aspectos foi atribuído o conceito “Bom”, com médias 

finais entre 3.6 e 4.4. 
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Os técnicos-administrativos também avaliaram os laboratórios de ensino e ambientes para 

práticas didáticas do CCO, quanto aos seguintes aspectos: dimensão, limpeza, 

iluminação, ventilação, segurança, acessibilidade, acústica, manuais de segurança e 

recursos disponíveis e normas de segurança e utilização. Os resultados são 

apresentados na Tabela 49: 

 

Tabela 49: Laboratórios de ensino e ambientes para práticas didáticas – Técnicos-
Administrativos 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 

 

Todos os aspectos foram bem avaliados pelos técnicos-administrativos do CCO, com 

conceito “Bom” e médias finais entre 3.5 e 4.0. As piores avaliações foram atribuídas para a 

segurança e acústica, ambas com conceito “Regular” e média de 3.3. 

 

4.5.10 – Restaurante Universitário e/ou Cantina/Lanchonete 

O Restaurante Universitário e/ou Cantina/Lanchonete do CCO foi avaliado pelos discentes 

de graduação presencial, docentes e técnicos-administrativos, quanto aos seguintes 

aspectos: quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, ventilação, segurança, 

conservação, acessibilidade, qualidade dos alimentos oferecidos e variedade de 

alimentos oferecidos. Os resultados são apresentados na Tabela 50: 
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Tabela 50: Restaurante Universitário e/ou Cantina/Lanchonete – Discentes de Graduação 
Presencial, Docentes e Técnicos-Administrativos 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 

 

Na avaliação realizada pelos discentes de graduação presencial, docentes e técnicos-

administrativos do CCO, o Restaurante Universitário e/ou cantina/lanchonete do Campus foi 

bem avaliado. Todos os aspectos receberam o conceito “Bom”, com médias variando entre 

3.5 e 4.3. 

Os docentes atribuíram o conceito “Regular” apenas para a variedade de alimentos 

oferecidos, com média de 3.3. 

Já os técnicos-administrativos do mesmo Campus atribuíram conceito “Regular” a quase 

todos os aspectos, com médias entre 2.8 e 3.3. Os destaques com melhores avaliações 

(“Bom”) foram: iluminação (3.5), ventilação (3.5), segurança (3.8) e acessibilidade (3.8). 
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4.5.11 – Instalações Sanitárias 

As Instalações sanitárias do CCO foram avaliadas pelos discentes de graduação presencial, 

docentes e técnicos-administrativos, quanto aos seguintes aspectos: quantidade, 

dimensão, limpeza, iluminação, ventilação, segurança, acessibilidade e conservação. 

Os resultados são apresentados na Tabela 51, a seguir. 

 

Tabela 51: Instalações Sanitárias – Discentes de Graduação Presencial, Docentes e Técnicos-
Administrativos 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 

 

Em relação às Instalações sanitárias, as avaliações realizadas por todos os segmentos, 

foram positivas, com conceito “Bom” e médias entre 3.5 e 4.4, para todos os aspectos. 

Apenas à quantidade foi atribuído o conceito “Regular”, com média de 3.4, na opinião dos 

docentes do CCO. 
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4.5.12 – Campus: Infraestrutura Geral 

A infraestrutura geral do CCO foi avaliada pelos discentes de graduação presencial, 

docentes e técnicos-administrativos do Campus, em relação aos seguintes aspectos: vias 

de acesso, sinalização, iluminação, limpeza, conservação e manutenção, internet, 

telefonia, transporte, espaços de lazer e convivência e segurança. Os resultados são 

apresentados na Tabela 52, a seguir. 

 

 

Tabela 52: Campus – Discentes de Graduação Presencial, Docentes e Técnicos-
Administrativos 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 
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Quanto à Infraestrutura Geral do CCO, as avaliações variaram entre os conceitos “Bom” e 

“Regular”, com médias finais entre 2.5 e 4.3. 

Na opinião dos discentes de graduação presencial do Campus, as vias de acesso (3.4), 

internet (2.8), transporte (3.0), espaços de lazer e convivência (3.2) e segurança (3.1), 

mereceram o conceito “Regular”. Os demais aspectos receberam médias entre 3.5 e 4.3, 

com conceito “Bom”. 

Os docentes do CCO atribuíram o conceito “Bom” às vias de acesso (4.0), sinalização 

(3.8), limpeza (3.8) e conservação e manutenção (3.8), todos com conceito “Bom”. As 

piores avaliações foram para: internet, telefonia, transporte, espaços de lazer e 

convivência e segurança, todos com conceito “Regular” e médias finais variando entre 2.6 

e 3.2. 

Já os técnicos-administrativos deram o conceito “Regular” a todos os aspectos relacionados 

à infraestrutura geral do CCO, com médias finais entre 2.5 e 3.3. A melhor avaliação foi para 

a internet (3.5), com conceito 3.5. Apenas aos espaços de lazer e convivência foi 

atribuído o conceito “Ruim” e média de 1.8. 

 

4.5.13 – Condições de Acessibilidade do Campus 

As condições de acessibilidade do CCO foram avaliadas pelos discentes de graduação 

presencial, docentes e técnicos-administrativos do Campus, quanto aos seguintes aspectos: 

instalações sanitárias, bebedouros adaptados, rampas de acesso, elevadores e 

sinalização. Os resultados são apresentados na Tabela 53, a seguir. 
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Tabela 53: Condições de Acessibilidade do Campus – Discentes de Graduação Presencial, 
Docentes e Técnicos-Administrativos 

Fonte: CPA - Pesquisa de Autoavaliação Institucional (2019) 

 

As condições de acessibilidade do CCO também obtiveram avaliações distintas, com 

médias variando entre 3.0 e 4.5. 

Os discentes de graduação presencial deram o conceito “Bom”, a todos os aspectos 

avaliados, com médias variando entre 3.8 e 4.2. 

Na avaliação dos docentes, apenas as instalações sanitárias (3.8), as rampas de acesso 

(3.5) e a mobilidade/locomoção interna (3.8) mereceram conceito “Bom”. Os bebedouros 

adaptados, os elevadores e a sinalização receberam o conceito “Regular” e médias finais 

de 3.0, 3.2 e 3.3, respectivamente. 

Os técnicos-administrativos do CCO atribuíram o conceito “Muito Bom” (4.5), para quase 

todos os aspectos. As exceções foram os bebedouros adaptados e a sinalização do 

Campus, com conceito “Regular” e médias finais de 3.3 e 3.8. 

 

4.5.14 – Considerações sobre o Eixo 5 – Infraestrutura Física 

Entre as principais questões levantadas a cerca da Infraestrutura Física da UFSJ, a partir 

dos resultados da Pesquisa de Autoavaliação Institucional 2018, especificamente no CCO, 

destacam-se, com conceitos “Regular” e “Ruim”: 
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- Salas dos Docentes: 

- docentes – ventilação e infraestrutura de informática 

 

- Instalações Administrativas: 

- docentes – dimensão e ventilação 

 

- Ambiente de Trabalho: 

 - técnicos-administrativos – infraestrutura de informática 

 

- Salas de Aula: 

- discentes – ventilação 

- docentes – ventilação e segurança 

 

- Acervo da Biblioteca: 

- docentes – quantidade de títulos e exemplares 

 

- Salas de Apoio de Informática: 

- discentes – atualização e disponibilidade de software 

 

- Laboratórios de Ensino e ambientes para práticas didáticas: 

- docentes – ventilação e acústica 

- técnicos-administrativos – ventilação e acústica 

 

- Restaurante Universitário / Cantina / Lanchonete: 

 - docentes – variedade dos alimentos oferecidos 

- técnicos-administrativos – quantidade, dimensão, limpeza, conservação, 

variedade e qualidade dos alimentos oferecidos 
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- Instalações Sanitárias: 

 - docentes – quantidade 

 

- Infraestrutura Geral: 

- discentes – vias de acesso, internet, transporte, espaços de lazer e 

convivência e segurança 

- docentes – internet, telefonia, transporte, espaços de lazer e convivência e 

segurança 

- técnicos-administrativos – todos os aspectos avaliados 

 

- Acessibilidade: 

- docentes – bebedouros adaptados, elevadores e sinalização 

 - técnicos-administrativos – bebedouros adaptados e sinalização 
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5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em suas considerações finais sobre a Pesquisa de Autoavaliação Institucional 2018, a CPA 

sintetiza alguns resultados, com o intuito de aprimorar seu funcionamento para o 

desempenho de suas funções, bem como o acompanhamento, junto à Gestão da UFSJ, de 

respostas às questões colocadas como insatisfatórias pela comunidade acadêmica do CCO. 

No processo de análise dos resultados, foram identificados, em grande parte das questões 

avaliadas, pontos positivos e em crescente melhoria. Entretanto, o objetivo dessas 

considerações finais é apresentar apenas os problemas apontados. 

Neste sentido, uma das primeiras preocupações é com a queda progressiva da participação 

dos docentes e técnicos-administrativos, bem como a grande flutuação de participação dos 

discentes de graduação presencial. Tais questões indicam possíveis caminhos a serem 

trilhados, dos quais destacam-se: melhorias na divulgação dos resultados, procurando ir 

além da mera elaboração e entrega de relatórios anuais; ampliação da divulgação das 

ações da CPA, estabelecendo contatos mais efetivos com a comunidade acadêmica, como: 

divulgação de calendários de reuniões e de seminários nos Campi da UFSJ; definição e 

execução de ações mais objetivas junto à gestão de divulgação dos Relatórios de 

Autoavaliação Institucional, em cotejamento com o PDI e as ações que podem melhorar as 

políticas gerais de atendimento à comunidade acadêmica da UFSJ. 

A comunicação tem sido um ponto extremamente criticado pelos segmentos da comunidade 

acadêmica. Deste modo, outra ação que requer atenção é a divulgação das atividades 

desenvolvidas pela UFSJ às comunidades nas quais seus Campi estão localizados, tendo 

em vista que estes dados flutuam entre os conceitos “Regular” e “Ruim”, na percepção de 

todos os segmentos da comunidade acadêmica do CCO. 

É importante ressaltar que os discentes, docentes e técnicos-administrativos ainda 

conhecem pouco, ou desconhecem o PDI. O índice de respondentes que não sabem da 

existência do PDI e não conhecem o seu conteúdo é alto – cerca de 50% –, especialmente 

entre os discentes de graduação presencial do CCO. O grande número de respostas “sem 

condições de responder” interfere diretamente nas médias finais atribuídas, em relação à 

coerência entre as ações da gestão e o PDI. Faz-se necessário, portanto, que se tracem 

estratégias de divulgação do referido documento, tendo em vista a sua fundamental 

importância para o funcionamento e desenvolvimento da UFSJ. 

Em relação às Políticas Acadêmicas, os pontos que requerem maior atenção são: 
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- As políticas de atendimento aos discentes; 

- A concessão de bolsas/auxílios; 

- O apoio da UFSJ para realização de projetos/programas; 

- A pós-graduação stricto sensu e lato sensu; 

- Os meios de comunicação da UFSJ: 

- acesso à TV UFSJ “nunca” ou “raramente” 

  - acesso à internet e à telefonia 

  - sistema de memorandos eletrônicos 

  - os respondentes conhecem a Ouvidoria, mas não apresentou demandas. 

 

Quanto às Políticas de Gestão, as médias mais baixas foram para: 

- Ambiente organizacional; 

- Investimentos; 

- Órgãos Colegiados e Órgãos Deliberativos Intermediários; 

- Organização e gestão; 

- CONTAC; 

- Progressão funcional e Plano Anual de Capacitação e Aperfeiçoamento; 

- CISPE; 

- Volume de trabalho, condições de trabalho e número de servidores; 

- Políticas para saúde dos servidores. 

 

Em relação à Infraestrutura Física do CCO, os pontos com piores avaliações foram: 

- Salas dos Docentes: 

- docentes – ventilação e infraestrutura de informática 

 

- Instalações Administrativas: 

- docentes – dimensão e ventilação 

 

- Ambiente de Trabalho: 

 - técnicos-administrativos – infraestrutura de informática 

 

- Salas de Aula: 

- discentes – ventilação 

- docentes – ventilação e segurança 
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- Acervo da Biblioteca: 

- docentes – quantidade de títulos e exemplares 

 

- Salas de Apoio de Informática: 

- discentes – atualização e disponibilidade de software 

 

- Laboratórios de Ensino e ambientes para práticas didáticas: 

- docentes – ventilação e acústica 

- técnicos-administrativos – ventilação e acústica 

 

- Restaurante Universitário / Cantina / Lanchonete: 

 - docentes – variedade dos alimentos oferecidos 

- técnicos-administrativos – quantidade, dimensão, limpeza, conservação, 

variedade e qualidade dos alimentos oferecidos 

- Instalações Sanitárias: 

 - docentes – quantidade 

 

- Infraestrutura Geral: 

- discentes – vias de acesso, internet, transporte, espaços de lazer e 

convivência e segurança 

- docentes – internet, telefonia, transporte, espaços de lazer e convivência e 

segurança 

- técnicos-administrativos – todos os aspectos avaliados 

 

- Acessibilidade: 

- docentes – bebedouros adaptados, elevadores e sinalização 

 - técnicos-administrativos – bebedouros adaptados e sinalização 

 

Ao final dos questionários da Pesquisa de Autoavaliação Institucional 2018, foram 

disponibilizados espaços destinados a sugestões de melhorias dos instrumentos de coleta 

de dados, conforme apresentado na Metodologia deste Relatório. Entretanto, muitos 

respondentes utilizaram tais espaços para fazer críticas, reclamações, sugestões e/ou 

elogios à UFSJ. 

Apesar de as questões trazidas pelos segmentos não fazerem parte do material de análise, 

tendo em vista que o espaço era destinado apenas a sugestões para melhorias dos 

questionários, entendendo a importância e a relevância das questões, a CPA realizou o 
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levantamento dos principais temas e fará o encaminhamento das demandas à gestão da 

UFSJ. 

A seguir, serão apresentadas, de maneira sintética, as principais questões apresentadas 

pelos segmentos da comunidade acadêmica do CCO. 

 

Discentes de Graduação Presencial: 

- Realizar palestras/cursos/atividades para socialização e proteção das minorias; 

- Melhorar segurança no Campus, especialmente nos pontos de transporte coletivo; 

- Rever as políticas de concessão de auxílios (transporte), desburocratizando os processos; 

- Ampliar o horário de funcionamento da Biblioteca; 

- Melhorar a qualidade das instalações do RU; 

- Melhorar o sistema de ventilação dos laboratórios; 

- Melhorar o incentivo à graduação; 

- Avaliar a didática dos docentes; 

- Ampliar os investimentos em pesquisa e extensão; 

- Ampliar os investimentos em laboratórios (aquisição de materiais e manutenção); 

- Construir ginásio poliesportivo; 

- Melhorar o sistema de ventilação das salas de aula; 

- Ampliar a oferta de intercâmbios; 

- Oferecer novos cursos de graduação, além da área de saúde; 

- Melhorar os laboratórios de Patologia e Clínica; 

- Melhoria da sinalização do Campus e da identificação de prédios e demais dependências. 

 

Discentes de Pós-Graduação Stricto Sensu: 

Não apresentaram sugestões, críticas, reclamações e/ou elogios. 

 

Docentes: 

- Melhorar a disponibilidade de internet; 

- Melhorar os meios de divulgação de cursos, bem como as estratégias de marketing da 

UFSJ. 
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Técnicos-Administrativos: 

Não apresentaram sugestões, críticas, reclamações e/ou elogios. 

 

A CPA considera que tais pontos são relevantes para o desenvolvimento das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão da UFSJ, sobretudo a todos os segmentos da comunidade 

acadêmica. 

Ações da CPA junto às Pró-Reitorias e Assessorias, especialmente destinadas à 

apresentação e discussão dos resultados levantados neste Relatório, já vêm sendo 

preparadas, visando ao desenvolvimento de estratégias que possibilitem uma avaliação 

positiva para todas as atividades e a construção de uma UFSJ cada vez melhor. 
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6.1 – Página da CPA no site oficial da UFSJ 

Fonte: CPA (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Autoavaliação Institucional 2018 – CCO/UFSJ 

Comissão Própria de Avaliação – CPA/UFSJ 2018-2020   84 

6.2 – Divulgação da pesquisa de Autoavaliação Institucional 2018 

 

6.2.1 – Matérias publicadas na homepage da UFSJ 

 

”Participe da Pesquisa de Autoavaliação Institucional UFSJ 2018” 

 

A Comissão Própria de Avaliação da UFSJ (CPA) convida todas e todos da comunidade 
acadêmica a participar da Pesquisa de Autoavaliação Institucional 2018. 

O objetivo é que você diga como está a UFSJ: por meio da Autoavaliação, você poderá 
opinar sobre os diversos serviços e infraestrutura da UFSJ, além de poder avaliar as 
políticas de gestão. 

A Pesquisa já está no ar e termina dia 18 de Fevereiro de 2019, mas não deixe pra última 
hora. 

Para participar, basta acessar o questionário da Pesquisa de Autoavaliação Institucional 
pelo link www.campusvirtual.ufsj.edu.br/ufsj/cpa/login/index.php e responder as questões. 

Desta forma, você estará contribuindo com o processo de construção de uma UFSJ cada 
vez melhor.  

 
Publicada em 28/11/2018 

Fonte: ASCOM 

https://ufsj.edu.br/noticias_ler.php?codigo_noticia=7267 

 

 

“Pesquisa de Autoavaliação Institucional está disponível para participação até dia 18” 

 

A Pesquisa de Autoavaliação Institucional 2018 está disponível para participação da 
comunidade acadêmica. A iniciativa abre um espaço de diálogo com os públicos da 
universidade, dando a oportunidade de opinar sobre a instituição. Docentes, técnicos 
administrativos e estudantes podem acessar o formulário neste link até o dia 18 de 
fevereiro. 

Os dados coletados apresentam a realidade da UFSJ e são utilizados na identificação de 
possíveis melhorias. O levantamento também contribui para o desenvolvimento de ações a 
serem implementadas para aprimorar os serviços oferecidos pela universidade. 

O questionário permite que o participante avalie a UFSJ no âmbito do Planejamento, 
Desenvolvimento Institucional, Políticas Acadêmicas; Políticas de Gestão e Infraestrutura, 
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temas baseados nos Eixos propostos pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior (SINAES). 

A Pesquisa de Autoavaliação Institucional é realizada pela Comissão Própria de Avaliação 
da UFSJ (CPA). Em caso de dúvida, entre em contato pelo telefone (32) 3379-5814 ou 
cpa@edu.ufsj.br. 

Participe e dê sua opinião! 

 
Publicada em 30/01/2019 

Fonte: ASCOM 

https://ufsj.edu.br/noticias_ler.php?codigo_noticia=7337 

 

 

“Docentes podem avaliar a UFSJ por meio de pesquisa” 

 

A Pesquisa de Autoavaliação Institucional 2018 está disponível para participação de 
docentes, técnicos administrativos e estudantes. No caso específico dos professores, a 
iniciativa abre um espaço de diálogo que proporciona a eles a oportunidade de opinar sobre 
a instituição. Para responder, basta acessar o formulário neste link até o dia 18 de 
fevereiro. 

Os dados coletados apresentam a realidade da UFSJ e são utilizados na identificação de 
possíveis melhorias. O levantamento também contribui para o desenvolvimento de ações a 
serem implementadas para aprimorar os serviços oferecidos pela universidade. 

O questionário aplicado aos docentes aborda: Informações socioinstitucionais; Políticas de 
gestão (política de pessoal, organização, gestão e sustentabilidade financeira); Políticas 
acadêmicas para o Ensino, Pesquisa e Extensão; Responsabilidade social; Comunicação 
com a sociedade; Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); Planejamento e 
avaliação institucional; e, Infraestrutura física. Também foi reservado espaço, ao final do 
questionário, para sugestões de melhorias no instrumento de coleta de dados. Os temas 
selecionados são baseados nos Eixos propostos pelo Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (Sinaes). 

A Pesquisa de Autoavaliação Institucional é realizada pela Comissão Própria de Avaliação 
da UFSJ (CPA). Em caso de dúvida, entre em contato pelo telefone (32) 3379-5814 ou 
cpa@edu.ufsj.br. 

Participe e dê sua opinião!  

 
Publicada em 04/02/2019 

Fonte: ASCOM 

https://ufsj.edu.br/noticias_ler.php?codigo_noticia=7342 
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“Pesquisa possibilita a avaliação da universidade pelos técnicos” 

 

Os técnicos da UFSJ que tenham interesse em opinar sobre a universidade podem 
aproveitar a oportunidade e responder a Pesquisa de Autoavaliação Institucional 2018. A 
participação é realizada por meio do preenchimento do formulário, disponível até a próxima 
segunda-feira (18/2), neste link. 

A iniciativa permite que o servidor estabeleça um diálogo com a instituição, apresentando 
sua visão sobre diversos temas. O resultado da pesquisa apresenta a realidade da UFSJ e 
contribui para o planejamento de ações voltadas a melhorar desempenho da universidade a 
cada ano. 

Os técnicos participantes poderão avaliar a UFSJ nos seguintes quesitos: Informações 
socioinstitucionais; Políticas de gestão (política de pessoal, organização, gestão e 
sustentabilidade financeira); Políticas acadêmicas para o Ensino, Pesquisa e Extensão; 
Comunicação com a sociedade; Infraestrutura física; Missão e Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI); Responsabilidade social; e, Planejamento e avaliação institucional. Ao 
final do questionário, há ainda um espaço para sugestões de melhorias no instrumento de 
coleta de dados. Os temas selecionados são baseados nos eixos propostos pelo Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). 

A Pesquisa de Autoavaliação Institucional é realizada pela Comissão Própria de Avaliação 
da UFSJ (CPA). Em caso de dúvida, entre em contato pelo telefone (32) 3379-5814 ou 
cpa@edu.ufsj.br. 

Participe e dê sua opinião!  

 
Publicada em 12/02/2019 

Fonte: ASCOM 

http://www.ufsj.edu.br/noticias_ler.php?codigo_noticia=7359 

 

 

“Período para responder à Pesquisa de Autoavaliação Institucional é prorrogado” 

 

O prazo para responder à Pesquisa de Autoavaliação Institucional 2018 foi prorrogado até a 
próxima segunda-feira (25/2). Os interessados em participar podem acessar o formulário 
neste link. A iniciativa abre um espaço de diálogo com os públicos da universidade, dando 
oportunidade a docentes, técnicos administrativos e estudantes de opinar sobre a 
instituição. 

Ao todo, a comunidade acadêmica ganhou mais sete dias para preencher o questionário 
que possibilita a avaliação da UFSJ no âmbito do Planejamento, Desenvolvimento 
Institucional, Políticas Acadêmicas, Políticas de Gestão e Infraestrutura. Os temas 
selecionados são baseados nos Eixos propostos pelo Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (Sinaes). 
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Os dados coletados apresentam a realidade da UFSJ e são utilizados na identificação de 
possíveis melhorias. O levantamento também contribui para o desenvolvimento de ações a 
serem implementadas para aprimorar os serviços oferecidos pela universidade. 

A Pesquisa de Autoavaliação Institucional é realizada pela Comissão Própria de Avaliação 
da UFSJ (CPA). Em caso de dúvida, entre em contato pelo telefone (32) 3379-5814 ou pelo 
e-mail cpa@edu.ufsj.br.   

 
Publicada em 18/02/2019 

Fonte: ASCOM 

http://www.ufsj.edu.br/noticias_ler.php?codigo_noticia=7366 

 
 
 
 
 
 

6.2.2 – Publicações – Facebook 

 

Fonte: https://www.facebook.com/601934803169066/posts/2336706849691844/ - ASCOM (2019) 
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Fonte: https://www.facebook.com/601934803169066/posts/2470233656339162/ - ASCOM (2019) 
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6.2.3 – Banners da Campanha “Participar é o canal!” - 2018 
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Fonte: Divulgação – CPA (2019) 
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6.3 – Portarias de Nomeação – CPA 2018/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PORTARIA No 614, DE 16 DE OUTUBRO DE 2018

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI –
UFSJ,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e  estatutárias,  e  considerando  o
memorando eletrônico nº 20/2018 – SEREI,

RESOLVE:

Art.  1º  Nomear  a  Comissão  Própria  de  Avaliação  da  Universidade
Federal de São João del-Rei (CPA/UFSJ), para o período de 16.10.2018 a 15.10.2020,
conforme a segue: 
Presidente
- Prof. Roberto Pires Calazans Matos

Docentes
- Prof. Douglas Marcos Ferreira (efetivo)
- Profa. Andréia Malacarne (efetivo)
- Profa. Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel (efetivo)
- Prof. Bezamat de Souza Neto (suplente)

Técnicos Administrativos
- Daniele Patury do Nascimento (efetivo)
- Luciana Marina das Neves Teixeira (efetivo)
- Gabriela Calsavara (efetivo)
- Jacqueline Almeida Silva (efetivo)
- Marcelo Soares Cotta (suplente)

Discentes
- Daniela Marras Dias de Souza (efetivo)
- Matheus Lemes Martins de Assis (efetivo)
- Matheus Silva Prenassi (suplente)

Sociedade Civil
- Janaina Faria Cardoso Maia (efetivo)
- Jackson de Souza Vale (suplente)

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

PROF. SÉRGIO AUGUSTO ARAÚJO DA GAMA CERQUEIRA
Reitor



PORTARIA Nº 639, DE 26 DE OUTUBRO DE 2018

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI –
UFSJ, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e, considerando:

- o Ofício nº 13/2018/DCE;
- o Memorando Eletrônico nº 2/2018 – CPA,

RESOLVE:

Art. 1º Retificar a Portaria Reitoria n° 614, de 16 de outubro de 2018, que
compôs  a Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Universidade Federal de São João
del-Rei, no Art. 1º onde se lê: " ... discente MATHEUS LEMES MARTINS DE ASSIS ..."
leia-se: " ... discente GABRIEL MIRANDA FRANCO  …"

Art. 2o  Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

PROF. SÉRGIO AUGUSTO ARAÚJO DA GAMA CERQUEIRA
Reitor
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Comissão Própria de Avaliação 

Portarias: 614, de 16 de outubro de 2018 e 639, de 26 de outubro de 2018. 

 

 
Presidente 

Roberto Pires Calazans Matos 

 
 
Docentes 

Andréia Malacarne 

Douglas Marcos Ferreira 

Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel 

Bezamat de Souza Neto (suplente) 

 

 

Técnicos-Administrativos 

Daniele Patury do Nascimento 

Gabriela Calsavara 

Jacqueline Almeida Silva 

Luciana Marina das Neves Teixeira 

Marcelo Soares Cotta (suplente) 

 

 
Discentes 

Daniela Marras Dias de Souza 

Gabriel Miranda Franco 

Matheus Silva Prenassi (suplente) 
 

 
Sociedade Civil 

Janaina Faria Cardoso Maia 

Jackson de Souza Vale (suplente) 

 

 

Secretário 

José Ricardo Resende Gonçalves
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INTRODUÇÃO 
 

Nomeada, para o mandato 2018/2020, pelas Portarias Nº 614, de 16 de outubro de 2018 e 

Nº 639, de 26 de outubro de 2018, em atendimento à Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, 

que institui o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES), a Comissão 

Própria de Avaliação (CPA) tem como principal missão a consolidação de uma cultura de 

avaliação, na Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), para o desenvolvimento 

acadêmico e de gestão. 

O acompanhamento dos processos de autoavaliação institucional e de avaliações externas 

é tarefa da CPA, bem como a indicação de ações estratégicas necessárias ao bom 

desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão da UFSJ. 

Entre as principais ações previstas, para o biênio 2018/2020, estão: 

- Revisão dos instrumentos de coleta de dados das pesquisas de autoavaliação institucional; 

- Ampla divulgação dos resultados das Pesquisas de Autoavaliação Institucional, com a 

realização de seminários em todos os Campi da UFSJ; 

- Colaboração para a construção do novo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

2019/2023; 

- Indicações de alterações, ao Conselho Universitário (CONSU), das Resoluções Nº 004, de 

10 de novembro de 2004, que cria a CPA/UFSJ; e, Nº 006, de 24 de janeiro de 2005, do 

Regimento Interno da CPA; 

- Constituição de subcomissões em cada um dos Campi fora de sede da UFSJ, com 

representatividade paritária dos docentes, técnicos-administrativos e discentes; 

- Elaboração dos instrumentos de avaliação para o acompanhamento interno dos cursos de 

graduação da UFSJ; 

- Sugestões de políticas de acompanhamento de egressos de graduação e de pós-

graduação da UFSJ. 

 

 

METODOLOGIA 

Com vistas para o atendimento às indicações do INEP, sobretudo à Portaria MEC Nº 2.051, 
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de 09 de julho de 2004, a definição das metodologias de trabalho, a serem aplicadas por 

esta CPA, passa, inevitavelmente, pelas orientações do PDI, no que tange ao 

acompanhamento dos processos avaliativos da Instituição. Em especial, a aferição dos 

resultados e da qualidade dos processos acadêmicos, pedagógicos e administrativos. 

Diante do exposto, a autoavaliação institucional deve ser desenvolvida interativa e 

processualmente, por meio de questionários destinados a todos os segmentos da 

comunidade acadêmica, incluindo os egressos dos cursos de graduação e de pós-

graduação da UFSJ. A organização dos referidos instrumentos deverá obedecer aos cinco 

eixos temáticos propostos pelo SINAES, a saber: 

Eixo 1 “Planejamento e Avaliação”; 

Eixo 2 “Desenvolvimento Institucional”; 

Eixo 3 “Políticas Acadêmicas”; 

Eixo 4 “Políticas de Gestão”; 

Eixo 5 “Infraestrutura”. 

 

Os trabalhos da CPA, no que se refere aos processos de autoavaliação institucional, serão 

desenvolvidos, basicamente, em cinco momentos: revisão dos instrumentos de coletas de 

dados; realização da pesquisa de autoavaliação, junto a todos os segmentos da comunidade 

acadêmica (coleta de dados); análise dos dados coletados; elaboração de relatório final; e 

apresentação dos resultados à comunidade acadêmica, por meio de seminários a serem 

realizados em cada um dos Campi, além da produção e distribuição de cartilhas 

informativas. 

 

 

PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

Além dos dados coletados, por meio dos questionários junto à comunidade, todas as 

informações obtidas pela análise dos documentos oficiais da UFSJ (Estatuto, Regimento, 

PDI, PPA, Relatório Anual de Atividades, entre outros) serão consideradas no processo de 

autoavaliação institucional e na posterior elaboração do relatório final. 

Dois grandes blocos compõem o público alvo da pesquisa de autoavaliação institucional: a 

comunidade interna e externa. Por essa razão, serão elaborados questionários específicos, 

a fim de garantir que sejam consideradas as opiniões de todos os segmentos – discentes de 

graduação presencial, discentes de pós-graduação stricto sensu, discentes de graduação 
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EAD, discentes egressos de graduação, discentes egressos de pós-graduação, docentes e 

técnicos-administrativos da UFSJ. Com a finalidade de aprimorar os instrumentos de 

avaliação, para cada segmento existirá um campo descritivo no qual o participante poderá 

fazer sugestões e críticas à sua elaboração. 

 

Com base nos cinco eixos temáticos indicados pelo SINAES, os seis questionários serão 

elaborados, conforme descritos a seguir: 

 

- Discentes de Graduação Presencial - contendo questões fechadas, o questionário será 

composto dos seguintes blocos de perguntas: Dados socioeconômicos e demográficos; 

Política de atendimento aos discentes; Políticas acadêmicas para o ensino, pesquisa e 

extensão; Comunicação com a sociedade; Políticas de gestão (política de pessoal, 

organização e gestão, sustentabilidade financeira); Infraestrutura física; Missão e PDI; e, 

Responsabilidade social. 

- Discentes de Pós-graduação - questões fechadas divididas nos seguintes blocos: Dados 

socioeconômicos e demográficos; Política de atendimento aos discentes; Políticas 

acadêmicas para o ensino, pesquisa e extensão; Comunicação com a sociedade; Políticas 

de gestão (política de pessoal, organização e gestão, sustentabilidade financeira); 

Infraestrutura física; Missão e PDI; e, Responsabilidade social. 

- Discentes de Graduação EAD - também composto por questões fechadas, o questionário 

destinado a este segmento, deverá contemplar, entre outros, os seguintes temas: perfil 

socioeconômico; ambientes virtuais de aprendizagem; tutorias; polos e materiais didáticos. 

- Discentes Egressos de Graduação e de Pós-graduação - questões fechadas que 

contemplarão, basicamente, os temas a seguir: perfil socioeconômico; formação acadêmica; 

relação com o mercado de trabalho; formação continuada; exercício profissional e estágio de 

docência. 

- Técnicos-Administrativos - com questões fechadas, este questionário deverá contemplar 

os seguintes blocos temáticos: Dados socioeconômicos e demográficos; Políticas de gestão 

(política de pessoal, organização e gestão, sustentabilidade financeira); Políticas 

acadêmicas para o ensino, pesquisa e extensão; Comunicação com a sociedade; Política de 

atendimento aos discentes; Infraestrutura física; Missão e PDI; e, Responsabilidade social. 

- Docentes - também composto por questões fechadas, contemplará: Dados 

socioeconômicos e demográficos; Políticas de gestão (política de pessoal, organização e 
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gestão, sustentabilidade financeira); Políticas acadêmicas para o ensino, pesquisa e 

extensão; Responsabilidade social; Comunicação com a sociedade; Política de atendimento 

aos discentes; Infraestrutura física; e, Missão e PDI. 

Os questionários aplicados na última pesquisa de autoavaliação institucional (2017) serão 

revisados, buscando aprimorar suas formas e conteúdos, além de dar maior objetividade 

para a análise dos dados coletados. A pesquisa referente ao ano de 2018 será realizada 

entre os meses de novembro de 2018 e fevereiro de 2019, contemplando o período das 

etapas da inscrição periódica, conforme calendário acadêmico. Quanto à pesquisa de 2019, 

seu início está previsto para outubro de 2019, até fevereiro de 2020, a depender do 

calendário acadêmico a ser divulgado pela UFSJ. 

Com vistas à adesão de um maior número de participantes e o esclarecimento sobre a 

importância da autoavaliação institucional, serão desenvolvidas estratégias amplas de 

divulgação, tais como: materiais impressos (cartazes, folders e banners), manchetes e 

vídeos a serem publicados no website da UFSJ, além de banners virtuais e o envio de e-

mails para toda a comunidade acadêmica. 

 

 

MÉTODO DE ANÁLISE DE DADOS 

O método de análise de dados será o da estatística descritiva, via análise tabular e gráfica, 

cujo objetivo é organizar, analisar e estabelecer correlações entre dados. O tratamento das 

informações deverá ressaltar as tendências centrais dos resultados, bem como atentar para 

a dispersão dos dados. Estes deverão ser organizados em números, gráficos, tabelas e 

quadros, acompanhados das devidas análises e reflexões, objetivando a elaboração de 

relatório final, construído com base nos bancos de dados obtidos. 
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CRONOGRAMA 2018-2020 

 

Atividades 
2018 2019 2020 

Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 

Revisão dos Instrumentos de 

Coleta de Dados 
                      

   

Divulgação da Pesquisa de 

Autoavaliação 
                      

   

Pesquisa de Autoavaliação 

(Coleta de dados) 
                      

   

Análise dos Dados                       

   

Elaboração do Relatório 

Final de Autoavaliação 

Institucional 
                      

   

Divulgação dos Resultados 

(seminários* e publicação do 

Relatório Final) 
                      

   








