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• Avaliar o ensino de graduação sob a
ótica dos discentes e docentes do
CCSA e, assim, elaborar propostas de
atuação por curso para o NADis.

• Instrumento de coleta de dados
 Ficha com perfil acadêmico-profissional.

 Questionário (com 105 itens na versão docente e 89, na versão
discente), em escala tipo Likert de cinco pontos, sendo a
opção “0” como não se aplica e as opções de 1 a 5 variando o
nível de concordância.
 Uma questão aberta para comentários.

DIMENSÕES
Relacional

Acadêmica

•

SUBDIMENSÕES DOS DOCENTES

•
•
•

Docente-docente
Docente-discente
Docente-administrativo

•

SUBDIMENSÕES DOS DISCENTES

•
•
•
•
•

Turma
Interturmas
Com o C.A.
Docente-discente
Discente-administrativo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administrativa

Planejamento curricular
Planejamento do ensino
Retenção acadêmica
Projeto de pesquisa
Projeto de extensão
Projeto de monitoria
Estágio
TCC
Formação continuada
Perfil do professor

•
•

SIGAA
Infraestrutura

•

Avaliação institucional

Estrutura curricular
Plano de curso
Retenção acadêmica
Projeto de pesquisa
Projeto de extensão
Projeto de monitoria
Estágio
TCC
Perfil do aluno

•
•

SIGAA
Infraestrutura

• Público alvo:
Docentes com atividade de ensino e/ou administrativa
na graduação e discentes ativos de todos os cursos
do CCSA.
 Respondentes docentes: 87
 Casos válidos: 72
 Respondentes discentes: 1.061
 Casos válidos: 884

Tabela 1
Percentual de casos válidos

DIREITO PÚBLICO
TODOS OS DEPARTAMENTOS

DIREITO PRIVADO
TODOS OS DEPARTAMENTOS

DIREITO
TODOS OS CURSOS

SIGAA
41
257

DOCENTES
Casos válidos
06
72

Percentual
15%
28%

SIGAA
33
3.270

DOCENTES
Casos válidos
04
884

Percentual
12%
27%

SIGAA
888
3.270

DISCENTES
Casos válidos
192
884

Percentual
22%
27%

• Procedimento de coleta de dados:
 Questionário disponibilizado no SIGAA em 2015.1
durante os meses de abril e maio por 45 dias.
 Divulgação realizada no facebook, no portal do
CCSA, nos murais dos setores 1 e 5, nas salas de
aula e por e-mail.
 Participação voluntária para discentes e docentes

• Procedimento de análise de dados:
 Registro das respostas em dois bancos de dados do
SPSS for Windows (um de discentes e outro de
docentes).
 Análise estatística descritiva (média e desvio padrão)
com cruzamento de dados.
 Comparação de médias nas dimensões e subdimensões
investigadas por departamento ou curso de graduação.
 Análise de variância (ANOVA) nas dimensões e
subdimensões investigadas para avaliar se houve
diferenças significativas entre as respostas dos
participantes, conforme departamento ou curso de
graduação no qual pertenciam.

Docentes (N=72):

Discentes (N=884):

 82% eram efetivos
 56% eram doutores
 43% tinham de 1 a 5 anos
de docência na UFRN
 25% tinham de 1 a 5 anos
e 21%, de 11 a 15 anos de
tempo total de
docência
 36% exerciam outra
atividade, sendo destes
22% no setor público

 50 % são oriundos do
ensino médio público (6
% misto)
 53 % estão nivelados
(só 13% entre o 8º e 11º
período)
 51 % exerce atividade
laboral (53 % na área de
atuação do seu curso)
 17 % tem bolsa
 26% tem estágio

Tabela 2
Médias nas dimensões investigadas
DEPARTAMENTO/
CURSO
Direito Público
Direito Privado
Todos os departamentos

Direito
Todos os cursos

3,11
3,56
3,65

DIMENSÕES
Acadêmica Administrativa
Média Docente
3,16
2,91
2,69
3,31
3,39
3,21

3,07
3,08

Média Discente
2,77
2,82

Relacional

2,93
2,95

1. Houve diferenças significativas por departamento, na amostra docente, no que se
refere às dimensões relacional e acadêmica.
2. Houve diferenças significativas por curso, na amostra discente, em todas as
dimensões.
1
Alta discordância

3
Neutro

5

Alta concordância

Tabela 3
Médias da amostra docente nas subdimensões da dimensão relacional
DEPARTAMENTO

Direito Público
Direito Privado
Todos os departamentos

Relação docentedocente
2,00
2,17
2,97

SUBDIMENSÕES
Relação docenteRelação docentediscente
administrativo
Média Docente
3,73
3,15
4,15
3,72
3,71
3,86

Houve diferenças significativas por departamento, na amostra docente, no que se refere às
subdimensões Relação docente-docente e Relação docente-administrativo.

Tabela 4
Médias da amostra discente nas subdimensões da dimensão relacional
SUBDIMENSÕES
CURSOS

Direito
Todos os cursos

Relação
turma

Relação
interturmas

3,72
3,57

3,20
3,20

Relação
Relação com
com C.A.
docentes
Média Discente
2,99
3,27
2,52
3,51

Relação com
administrativo
2,68
2,83

Houve diferenças significativas por curso, na amostra discente, em todas as subdimensões
da dimensão relacional.

Tabela 5
Médias da amostra docente nas subdimensões da dimensão acadêmica
SUBDIMENSÕES
PC PE RA PP
PE
PM Est
DEPARTAMENTO
Média Docente
Direito Público 3,13 3,20 1,94 3,31 3,14 3,11 2,38
Direito Privado 3,38 3,33 2,08 1,79 1,75 2,29 2,47
Todos os departamentos 3,71 3,56 2,60 3,15 2,82 3,13 3,10

TCC

FC

PD

3,61
4,25
3,98

3,72 4,17
2,00 3,83
3,89 3,92

Houve diferenças significativas por departamento, na amostra docente, no que se refere às
subdimensões Projeto de pesquisa ,Projeto de extensão, Estágio e Formação continuada.

Tabela 6
Médias da amostra discente nas subdimensões da dimensão acadêmica
EC

PC

RA

Direito 3,10
Todos os cursos 3,27

3,39
3,58

2,60
2,90

CURSO

SUBDIMENSÕES
PP
PE
PM
Est
Média Discente
2,41 2,74 2,47 2,12
2,34 2,36 2,35 2,34

TCC

PA

2,44
2,78

3,78
3,52

Houve diferenças significativas por curso, na amostra discente, em todas as subdimensões da
dimensão acadêmica.

Tabela 7
Médias da amostra docente nas subdimensões da dimensão administrativa
DEPARTAMENTO
Direito Público
Direito Privado
Todos os departamentos

SIGAA

3,67
4,00
3,79

SUBDIMENSÕES
Infraestrutura
Avaliação Institucional
Média Docente
1,83
2,65

2,94

2,83

2,90

2,59

Não houve diferenças significativas por departamento, na amostra docente, no que se refere às
subdimensões da dimensão administrativa

Tabela 8
Médias da amostra discente nas subdimensões da dimensão administrativa
CURSO
Direito
Todos os cursos

SUBDIMENSÕES DA DIMENSÃO ADMINISTRATIVA
SIGAA
Infraestrutura
Média Discente

3,19

2,78

3,38

2,76

Houve diferenças significativas por curso, na amostra discente, em todas as subdimensões da
dimensão administrativa.

1 Dimensão relacional
1.1 Subdimensão relação docente-docente
Menor média (2,85)

Proposta
•

Semanas pedagógicas com ênfase nas relações

Sugestões
•
•

Parceria com o PAP, o Qualivita e o Centro de Educação
Curso de capacitação docente (pelo SIGAA)

2 Dimensão acadêmica
2.1 Subdimensão
retenção acadêmica

2.2 Subdimensão
Projeto de extensão

1ª menor média (2,60)

Proposta
•

Acompanhar o rendimento acadêmico de
alunos com nota abaixo de 5 e frequência
insatisfatória em Economia e Ciências
Contábeis (cursos do CCSA com menor
taxa de conclusão)

* Sugestões
•

•

Orientação por parte da coordenação
dos cursos aos professores para
registro no SIGAA de notas e f no
prazo
Incentivo à orientação acadêmica

*Conforme documento de atualização da
meta 1 e 3 do PDI 2015-2019.

2ª menor média (2,82)

Proposta
•
•

Atuar
como
parceiro
na
ação
extensionista que envolver o público
discente
Participar das discussões em torno da
extensão

* Sugestões
•

O colegiado do curso já começar a
rediscutir o conceito de extensão
universitária, identificar projetos de ensino
e de pesquisa com ações extensionistas,
criar
componentes
curriculares
de
extensão e/ou componentes pedagógicos
transversalizados nas reformulações dos
PPCs.

*Conforme documento de atualização da
meta 9, 10 e 11 do PDI 2015-2019.

3 Dimensão administrativa
3.1 Subdimensão
avaliação institucional
1ª menor média (2,59)

Proposta
Verificar a opinião do aluno sobre a avaliação
da docência e sua forma de participação
nesta avaliação, por meio de enquete.

3.2 Subdimensão
infraestrutura
2ª menor média (2,90)

Proposta
Realizar campanha em parceria com a
comunicação e estimulada pelo corpo docente
para preservação e utilização adequada dos
banheiros/patrimônio.

* Sugestões

-Informações referentes à melhoria do ensino
da graduação como anexo ao Plano Trienal do
Departamento.
-Levar as questões relativas à avaliação
docente às plenárias de departamento de
forma impessoal e coletiva.
-Articular com outros Centros às possíveis
mudanças em torno da avaliação.

-Rever o Plano Trienal do Departamento nos
itens referentes à infraestrutura
-Verificar se existe estes problemas nos demais
Centros e estudar em conjunto como podem
ser sanados ou amenizados.
-Levar a questão ao CONSEC para que a
discussão possam ser levada para uma instância
maior de deliberação, tomando como base os
dados da avaliação dos cursos sob a ótica do
docente e do discente.

*Conforme arquivo na página da PROPLAN
intitulado “plano trienal – orientações”.

*Conforme arquivo na página da PROPLAN
intitulado “plano trienal – orientações” e a nota
técnica nº 14/2014 do SINAES com as mudanças
referentes ao Eixo 5 (Infraestrutura Física).

* Sugestões

1 Dimensão relacional
1. Subdimensões: Relação turma e interturmas
• Proposta: Mentoria
2. Subdimensão: Relação com C.A.
• Ação: Integração dos calouros/Elaboração de pesquisa
3. Subdimensão: Relação com os docentes
• Ação: Intermediação
• Sugestão: capacitação para orientação acadêmica pelo
PAP
4. Subdimensão: Relação com o administrativo
• Ação: Intermediação

2 Dimensão acadêmica
2.1 Subdimensões: Estágios e Projetos de
Pesquisa, Monitoria e Extensão
Menores médias (2,34 a 2,36)

Proposta
•
•

Atuar como parceiro nas ações de pesquisa e extensão que envolver
o público discente, quando convidado.
Participar das discussões em torno da pesquisa, extensão, monitoria
e estágios, quando convidado.

* Sugestões
•
•
•
•

Incentivo ao aprendizado, desvinculando a participação nos
projetos pela existência de bolsa ou ganho de horas
complementares.
Professor responsável pelo componente curricular de Metodologia,
que tenha base de pesquisa, poderá envolver seus alunos da
graduação com aqueles de pós-graduação.
Possibilidade de realizar mesa-redonda no seminário do CCSA
sobre vivências de estágios e monitoria.
Divulgar com ênfase a apresentação dos projetos de pesquisa e de
extensão no seminário.

3 Dimensão administrativa
3.2 Subdimensão
infraestrutura
Menor média (2,76)

Proposta
Realizar campanha em parceria com a
comunicação e estimulada pelo corpo docente
para preservação e utilização adequada dos
banheiros/patrimônio.

* Sugestões

- Já existe a intenção da Direção no sentido de
envolver alguns alunos na Comissão do Meio
Ambiente. o que facilitará pensar em
estratégias de divulgação e de alcance para
esse público no que se refere ao tema.

