
Avaliação das Atividades 
Acadêmicas na UFJF 

 
Pré-teste e Perspectivas 

 
16/05/2018 



Diretoria de Avaliação Institucional 
 

Diretora: Michèle Farage 
 
Técnicas Administrativas em Educação:  
     Ana Paula Figueiredo Guedes Delage 
     Gisella Meneghelli 
     Maria Helena Domingos 
 
Bolsistas TP: 
Ayane Martins, Débora Sousa, João Victor Franco, Bruno Brugnara 
 
Colaboradores: 
 Prof. Augusto Souza, Prof. Fernando Colugnati e Prof. Leonardo Golliat 
 
Desenvolvimento do Módulo de Avaliação via SIGA: 
 Felipe Rooke  – TAE - NTI/CGCO 
 Marcello Valle – TAE - CGCO 
 

 

EQUIPE 



Let’s review some concepts 

 
  LEI SINAES  RESOLUÇÃO Nº 

13/2015 - Consu 

PONTOS COMENTADOS 

DÚVIDAS E 
ESCLARECIMENTOS 

 
PRÉ TESTE DO 

QUESTIONÁRIO E DO 
MÓDULO DE 

AVALIAÇÃO VIA SIGA 



About this template Por que fazer a autoavaliação? 

•  Trata-se de um compromisso do Governo Federal instituído 
pela Lei Sinaes (2004) e previsto na Constituição Federal. 
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About this template Avaliação da Educação Superior no Brasil 

•  O Sistema Federal de Educação  é  avaliado de acordo com a 
Lei nº 10.861/2004 - Sistema Nacional de  Avaliação da  
Educação  Superior (Sinaes). 
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Ø   Art. 3o - A avaliação das instituições de educação superior 
terá por objetivo identificar o seu perfil e o significado de sua 
atuação, por meio de suas atividades, cursos, programas, 
projetos e setores, considerando as diferentes dimensões 
institucionais, dentre elas obrigatoriamente as seguintes: 

     VIII – planejamento e avaliação, especialmente os processos,   
resultados e eficácia da auto-avaliação institucional; 

 
 § 2o Para a avaliação das instituições, serão utilizados 

procedimentos e instrumentos diversificados, dentre os quais 
a auto-avaliação e a avaliação externa in loco. 

 
 



About this template Avaliação da Educação Superior no Brasil 
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◉ Art. 1º - APROVAR as normas para avaliação das 
atividades acadêmicas da UFJF(....) 

Resolução nº 13/2015 - Consu 



Art. 2º. A Avaliação das Atividades Acadêmicas é realizada anualmente, 
alternando-se o período letivo de sua realização e ocorre entre o término do 
referido período e o início do período subsequente, sendo esta atividade 
obrigatória para os docentes e para os discentes.  
 
I.  Os docentes realizam a autoavaliação e a avaliação das atividades 

acadêmicas sob sua responsabilidade.  

Resolução nº 13/2015 – Consu 
 

Capítulo I 



Art. 2º. A Avaliação das Atividades Acadêmicas é realizada anualmente, 
alternando-se o período letivo de sua realização e ocorre entre o término do 
referido período e o início do período subsequente, sendo esta atividade 
obrigatória para os docentes e para os discentes.  
 
I.  Os docentes realizam a autoavaliação e a avaliação das atividades 

acadêmicas sob sua responsabilidade.  
II. Os discentes realizam a autoavaliação e a avaliação das atividades por 
eles desenvolvidas no período e nas quais tenham sido aprovados ou 
reprovados, exceto nos casos em que a reprovação tenha ocorrido por 
infrequência ou trancamento.  
Parágrafo único: A obrigatoriedade é garantida através da indisponibilidade 
de acesso às funcionalidades acadêmicas do Sistema Integrado de Gestão 
Acadêmica (SIGA), após a data de início do período letivo subsequente ao 
período avaliado, para os docentes e discentes que não tenham preenchido 
o formulário de avaliação.  

RESOLUÇÃO Nº 13/2015 – Consu 
 

Capítulo I 



Art. 3º. Constituem-se instrumentos de avaliação das atividades acadêmicas:  
I. O formulário a ser preenchido pelos docentes.  
II. O formulário a ser preenchido pelos discentes.  
 
Parágrafo único: Estes formulários devem guardar semelhanças de modo a 
permitir comparabilidade de resultados devendo conter o seguinte:  
 
I.  Indicadores sobre atividades sob responsabilidade do docente;  
II. Indicadores sobre atividades das quais os discentes participam formalmente;  
III.Indicadores sobre atividades da turma sob responsabilidade do docente ou 
da qual participa o discente, no caso do ensino;  
IV.Indicadores sobre a infraestrutura necessária, disponível e utilizada para o 
oferecimento da atividade acadêmica avaliada.  
 
 

Resolução Nº 13/2015 – Consu 
 

Capítulo I 



Dos resultados da Avaliação das Atividades Acadêmicas 
 
 

DOS RESULTADOS DA AVLAIAÇÃO Resolução nº 13/2015 – Consu 
Capítulo III 

Art. 7º. Os resultados da Avaliação das Atividades Acadêmicas, após 
serem aprovados pela CPA, são encaminhados: 
 
I.   Para divulgação ampla na UFJF os relatórios gerais dos cursos, 
departamentos, unidades acadêmicas e demais organismos avaliados, 
de modo que não seja permitida a identificação de informações sobre 
atividades individualmente; 

II.   Para cada docente o relatório sobre as atividades sob sua 
responsabilidade; 

 



Dos Procedimentos para a Avaliação 
 

Cabe à Diretoria de Avaliação Institucional coordenar a 
operacionalização da avaliação e: 
 
-  Elaborar os instrumentos de avaliação; 
-  Tabular os dados e elaborar relatórios; 
-  Encaminhar os relatórios às instâncias devidas; 
-  Requisitar os serviços necessários e suficientes para a operacionalização prevista na 
resolução. 

Cabe à Comissão Própria de Avaliação (CPA): 
 
-  Supervisionar a operacionalização e aprovar os instrumentos e relatórios de 
avaliação. 

 
RESOLUÇÃO Nº 13/2015 – Consu 

Capítulo II 
 



-  abril a junho/2016: reuniões com o CGCO para definir os requisitos mínimos 
do Módulo de Avaliação via SIGA; 

-  junho/2016 a agosto/2017: desenvolvimento do Módulo de Avaliação via 
SIGA pelo CGCO; 

-  setembro a dezembro/2017: preparação para o pré-teste do instrumento/
discente e do Módulo de Avaliação; 

-  janeiro e fevereiro/2018: pré-teste (via SIGA) 
 
-  março a abril/2018: análise dos dados coletados 

-  julho a agosto/2018: aplicação via SIGA dos instrumentos  para discentes e 
docentes (todos os cursos presenciais). 

 

Cronograma de ações desenvolvidas e previstas 



11 Cursos participantes do teste 
 
 

Ciências Contábeis JF 
Ciências Exatas 
Direito Diurno JF 

Direito Noturno JF 
Enfermagem  
Estatística 

Engenharia Computacional 
Medicina JF 
Nutrição GV 
Nutrição JF  
Veterinária 

 

 

 
Instrumento de avaliação para Discentes 



Requisitos do instrumento: 
 
-  Um questionário para cada disciplina cursada pelo discente no período 

anterior; 
-  Respostas de 1 a 5 (concordo totalmente – discordo totalmente); 
-  Respostas obrigatórias para todas as questões; 
-  Avaliação da disciplina, dos recursos empregados e da atuação docente e 

autoavaliação discente. 

Requisitos do relatório de respostas: 
 
-  Garantia de sigilo do respondente; 
-  Impedimento à identificação do nome da disciplina e do(a) docente. 

 

Formulário Preliminar para Discentes  
Instrumento de avaliação para Discentes 



-  Funcionalidade no SIGA: Módulo de Avaliação Institucional 

Formulário Preliminar para Discentes  
Instrumento de avaliação para Discentes 



Prezado(a) Estudante, 
 
Este questionário é um pré-teste visando à efetiva implementação da "Avaliação de Atividades Acadêmicas na UFJF" 
através do SIGA, com a participação direta dos discentes.  
Neste teste, serão avaliados o Módulo de Avaliação via Siga e o próprio questionário. Para tanto, a sua participação 
é de extrema importância.  
As perguntas apresentadas neste teste tratam de:  
- avaliação de disciplinas; 
- avaliação da atividade docente e 
- autoavaliação discente. 
 
Responda individualmente, de forma consciente e independente, tendo a garantia de absoluto sigilo em relação às 
informações prestadas. 
As questões devem ser respondidas através da escala de 1 a 5, que se refere ao seu grau de concordância com 
cada uma das afirmações, conforme descrito abaixo: 
 
1 - Discordo totalmente 
2 - Discordo parcialmente 
3 - Não concordo e nem discordo 
4 - Concordo parcialmente 
5 - Concordo totalmente. 
 

Sugestões e críticas para o aprimoramento desta ferramenta podem ser enviadas para o email:  
questionario.ufjf@gmail.com 

 
A Diretoria de Avaliação Institucional agradece a contribuição! 

 
 
 

 
 

Instrumento de Avaliação para Discentes 



Instrumento de Avaliação para Discentes 
15 questões 

3 questões de autoavaliação do(a) discente: 
 
 
 
 

 



3 questões de autavaliação do(a) discente: 
 
 
 
 
8 questões de avaliação da atuação do(a) docente; 

 

Instrumento de Avaliação para Discentes 
15 questões 



3 questões de autavaliação do(a) discente: 
 
 
 
 
8 questões de avaliação da atuação do(a) docente; 

 
1 questão de avaliação dos recursos empregados na disciplina; 

Instrumento de Avaliação para Discentes 
15 questões 



3 questões de autoavaliação do(a) discente: 
 
 
 
 
8 questões de avaliação da atuação do(a) docente; 

 
 
 
1 questão de avaliação dos recursos empregados na disciplina; 

3 questões de avaliação geral da disciplina. 

Instrumento de Avaliação para Discentes 
15 questões 



Aspecto do Questionário 



Relatórios de Respostas 



Relatórios de Respostas 

Alunos por avaliação: todas as respostas dos discentes coletadas na avaliação 
 



Relatórios de Respostas 



Obrigada pela atenção! 

DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS 

Site do Inep  
http://portal.inep.gov.br/web/guest/inicio 

 
.Diretoria de Avaliação Institucional 

http://www.ufjf.br/diavi/ 
 
 


