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Corpo Discente 
 
1. Eixo Pedagógico 
 
a) Há diversificação das atividades acadêmicas? Explique. (aula de campo, aula de 
laboratório, seminários, metodologias ativas, rodas de conversas, oficinas, outros) 
b) Em linhas gerais, como ocorrem os processos avaliativos? (avaliação única, 
avaliação contínua, avaliação grupal) 
d) Ocorrem atividades interdisciplinares? Em caso afirmativo, de que forma?  
e) Tem conhecimento do Núcleo Docente Estruturante – NDE e suas atribuições? 
f) Tem conhecimento da Comissão Setorial de Avaliação – COSE, suas atribuições e 
representação estudantil do seu curso? 
g) Existem atividades que articulem ensino/pesquisa/extensão? Se sim, quais?  
h) Os professores disponibilizam materiais didáticos, bem como cumprem com os 
devidos procedimentos (inserção de notas, frequência, disponibilização do PGCC, 
devolução das provas escritas em tempo hábil para realização da prova escrita 
seguinte) na Plataforma Íntegra? 
 
2. Infra-estrutura 
a) Há espaço próprio para o atendimento individualizado dos estudantes? Em caso 
afirmativo, o espaço é adequado? Em caso de negativa, explicar se há atendimento 
individualizado e onde ele ocorre. 
b) As salas de aula favorecem o aprendizado? (iluminação, ventilação, acústica)? 
c) Há acesso à internet? Em caso afirmativo, quais são os meios disponibilizados (wi-
fi própria, rede física com PC disponível)? São satisfatórios?  
d) Os recursos disponíveis na biblioteca atendem às necessidades dos alunos? 
(recursos informacionais, acesso à Internet, livros, periódicos, coleções especiais, 
acesso às bases de dados) 
e) O serviço de reprografia atende à demanda de forma satisfatória? Se não, por quê? 
f) Há equipamentos disponíveis como multimídia, computador, lousa digital, caixa de 
som ou outros utilizados pelo professor em sua disciplina? Em caso afirmativo, você 
percebe um diferencial trazido por esses equipamentos no processo de ensino-
aprendizagem? 
g) Pontos fortes e pontos frágeis da estrutura física das salas de aulas, campus, 
departamento. 
h) Nível de acessibilidade (rampas, banheiros e portas adaptados, elevador, vagas 
reservadas de estacionamento, cadeiras para canhotos (5%), outros). 
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3. Administrativo 
a) De que forma a atuação do(a) Diretor(a) da Faculdade/Campus tem repercutido na 
melhoria da faculdade/campus? (Considerar atribuições). 
b) De que forma a atuação do Chefe do Departamento ou Coordenador do Curso tem 
repercutido no seu curso de graduação? (Considerar atribuições). 
c) Como você avalia a atuação da Secretaria do Curso? (Considerar atribuições). 
d) Uso e interação com a Plataforma Íntegra. Apreciação. 
e) Como ocorre a relação da orientação acadêmica com os discentes? 
f) Conhecimento sobre a legislação acadêmica da UERN. (PPC do Curso, 
Regulamento de Cursos de Graduação – RCG, Plano de Desenvolvimento 
Institucional – PDI). 
 
 
 
 


	_GoBack

