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1. APRESENTAÇÃO 

 

 Este relatório apresenta um diagnóstico parcial das condições de ensino do curso de 

graduação em Ciência da Computação, ofertado no Campus Central, Mossoró-RN. Trata-

se de um conjunto de dados e informações que retratam aspectos importantes do curso, 

como por exemplo, a infraestrutura (instalações físicas e acadêmicas) e os recursos 

humanos (corpo docente, pessoal técnico administrativo e de apoio).  

 O diagnóstico evidencia-se como fundamental no processo de avaliação interna, 

visto que possibilita, a partir do levantamento de dados, por meio de documentos, de 

análise de questionários aplicados a estudantes e a professores do referido curso, e de 

verificação in loco, um conhecimento preliminar dos pontos positivos e das fragilidades do 

seu contexto interno e externo, o que se configura como ferramenta essencial às atividades 

de planejamento do curso, do Campus onde está inserido, e da UERN como um todo.  

 É importante ressaltar que os resultados do diagnóstico precisam ser incorporados 

às atividades de planejamento, de modo a subsidiar o estabelecimento de prioridades e 

estratégias direcionadas à superação dos problemas detectados e, por igual, à construção de 

um ambiente acadêmico que venha a propiciar um ensino de graduação com qualidade.   

 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 O diagnóstico do curso de Ciência da Computação do Campus Central foi 

conduzido pela Assessoria de Avaliação Institucional – AAI/UERN, através da Comissão 

Própria de Avaliação – CPA e da COSE. O trabalho foi desenvolvido por meio da 

aplicação dos Questionários de Avaliação interna e pela visita de verificação in loco. Os 

questionários eletrônicos foram respondidos, espontaneamente, por estudantes e 

professores, no período de 17 de outubro a 30 de novembro de 2016.  

 A visita de verificação in loco, realizada pela CPA, teve como objetivo conhecer a 

infraestrutura e os recursos humanos à disposição do curso de graduação em Ciência da 

Computação que funciona no Campus Central. Para proceder à verificação das 

instalações, a equipe utilizou o formulário de avaliação in loco das instalações físicas, que 

contém os seguintes itens: salas de Professores, sala para a coordenação do curso, de 

reuniões, de aula; gabinete de trabalho para professores; equipamentos de informática, 

recursos audiovisuais, multimídia, Internet e Intranet; registros acadêmicos; biblioteca 
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(Bibliografia básica e complementar, periódicos especializados, indexados e correntes); 

laboratórios especializados (Infraestrutura e serviços), auditório e a acessibilidade para 

pessoas com necessidades especiais. 

  Durante a visita, foram observados o ambiente acadêmico e as atividades de apoio 

didático-pedagógico ao corpo docente e ao discente. Realizou-se, também, uma reunião 

com estudantes como também com os docentes, em que esses segmentos tiveram a 

oportunidade de expor opinião e/ou visão acerca dos seguintes aspectos: a gestão 

administrativa e pedagógica, as atividades acadêmicas, o processo ensino-aprendizagem, as 

condições de funcionamento e a infraestrutura.   

 Quanto ao questionário eletrônico, este é disponibilizado na Plataforma Íntegra, 

tanto para o docente quanto para o discente, por um período de tempo, e respondido de 

forma voluntária, como já mencionado anteriormente. É a chamada avaliação online, que 

acontece semestralmente na UERN. O referido instrumento conta com quatro dimensões 

avaliativas para o professor e três para o aluno, a saber: 

 

Para o professor: 

� Dimensão 1: Autoavaliação do Professor;  
� Dimensão 2 A disciplina; 
� Dimensão 3: Condições de Infraestrutura para o Desenvolvimento da Disciplina; 
� Dimensão 4: Avaliação dos Alunos pelo professor. 

 

Para o aluno: 

� Dimensão 1: Atuação didática pedagógica do professor;  
� Dimensão 2: Condições de infraestrutura para o desenvolvimento da disciplina; 
� Dimensão 3: Autoavaliação. 

 
No presente relatório, apresentamos a análise dos dados obtidos nos questionários 

aplicados na avaliação online para docentes e discentes. A referida análise é feita pela 

Comissão Setorial de Avaliação – COSE do respectivo curso. Esta é formada com o 

objetivo de realizar o processo de avaliação interna em seu curso, e possui a seguinte 

formação: dois docentes do quadro efetivo da UERN, lotados no departamento, um 

servidor técnico-administrativo e um discente do curso. Segundo o regimento interno da 

CPA, à comissão em comento compete: 

I.  Sensibilizar a comunidade acadêmica do respectivo órgão para os processos de 

avaliação institucional; 
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II. Desenvolver o processo de autoavaliação no órgão, conforme o projeto de 

autoavaliação da Universidade e orientações da Comissão Própria de Avaliação - 

CPA/UERN; 

III. Organizar reuniões sistemáticas para desenvolver suas atividades; 

IV.  Sistematizar e prestar as informações solicitadas pela Comissão Própria de 

Avaliação - CPA/UERN; 

V. Ao fim de cada semestre, a COSE deverá apresentar à CPA/UERN relatório das 

atividades realizadas, conforme modelo procedente da própria CPA/UERN. 

 

  Como a própria denominação sugere, a COSE é uma comissão de ação local. É ela 

quem verdadeiramente está ao lado dos sujeitos interessados no processo avaliativo, quanto 

à avaliação docente e discente, configurando-se, assim, em uma espécie de elo entre a 

CPA, de cunho institucional bem mais amplo, e o curso a que representa. Portanto, CPA e 

COSE trabalham lado a lado na construção do perfil da nossa instituição, exercendo um 

papel de preponderante importância para a nossa avaliação interna. 

  Destacamos também que é a COSE, neste relatório, quem nos fornece os dados 

institucionais do seu curso e todo o seu diagnóstico. São as informações que vêm a seguir.  
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3. DADOS INSTITUCIONAIS DO CURSO  

 

3.1. ENDEREÇO 

Rua: BR 110, Km 46, Av. Prof. Antônio Campos s/n 

Bairro: Costa e Silva     Município: Mossoró-RN 

CEP: 59.600-000     Fone/Fax: (84) 3315-2235 

Diretor(a): Francisco Chagas de Lima Júnior 

 

3.2. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

Curso: Ciência da Computação Código do Curso: 101810-0 

Campus: Central Código do Campus: 01 

Turno: Diurno 
Titulação: Bacharel em Ciência da 

Computação 

Número de Vagas Iniciais: 30 Nº Semestres: 8 

Número Máximo de Estudantes por Turma: 50 

Carga Horária Total do Curso: 3420 horas 

Tempo Máximo de Integralização Curricular: 12 semestres 
FONTE: PPC Ciência da Computação 

 

3.2.1. Ato de criação do curso 

Documento: Resolução Nº 05/98 - CONSEPE, 21/05/98. 

FONTE: PPC Ciência da Computação 

 

3.2.2. Ato de reconhecimento do curso 

Ato de Homologação de Reconhecimento do Curso pelo CONSEPE 

Data da Homologação 22/10/2013  Data da Publicação no D.O.E : 12/10/2004 

Decreto de DOU.º066/2013                Data da homologação: 23/08/2013 

Data da Publicação no D.O.U :  04/09/2013 

Prazo de Validade do Reconhecimento do Curso 4 (quatro) anos 

FONTE: PPC – Ciência da Computação  
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3.2.3 Projeto pedagógico do curso 

 

 O Projeto Pedagógico de Curso – PPC está em consonância com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais – DCN do curso de Ciência da Computação e a Resolução 02/2015 

que define as DCNs para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, 

cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a 

formação continuada., amplamente discutidas pela sua coordenação e professores.  

 O Núcleo Docente Estruturante – NDE1 tem como uma de suas atribuições 

formular o Projeto Pedagógico do Curso - PPC, estabelecendo os seus princípios 

norteadores, definindo seu currículo, suas estratégias metodológicas e o perfil do 

profissional egresso, além de acompanhar a sua implantação e atualizá-lo periodicamente 

com vistas a garantir sua sintonia com a dinâmica das demandas sociais, com as políticas 

públicas da área e as diretrizes nacionais, assegurando, também, o perfil desejado para o 

profissional egresso. As atualizações realizadas atendem às normas institucionais, às 

provenientes do Conselho Estadual de Educação - CEE e às da legislação vigente em 

âmbito nacional. 

 Nessa perspectiva, o PPC foi atualizado em 2017, para o atendimento à legislação 

interna da UERN, em especial quanto à Resolução 005/2010 - CONSEPE, que aprova o 

Regulamento dos Cursos de Graduação – RCG/UERN, bem como à Resolução 36/2014 - 

CONSEPE que dispõe sobre a distribuição de carga horária docente.  

 A matriz curricular do curso de Ciência da Computação está estruturada com uma 

carga horária total de 3420 horas-aula, assim distribuídas: as disciplinas de natureza 

obrigatória, do eixo de formação fundamental, totalizam 2670 horas-aula; as do Eixo de 

Formação Prática totalizam 450 horas, incluindo o Trabalho de Conclusão de Curso – 

TCC.  As disciplinas de natureza optativa totalizam 120 horas e as atividades 

complementares, 180 horas. 

 Os componentes curriculares que se agregam à estrutura curricular objetivam 

materializar os princípios da formação profissional do bacharel em Ciência da 

Computação, que se constituem como aspectos necessários do processo de articulação 

entre as dimensões de ensino, pesquisa e extensão.  

 
 
1  

  Resolução N.º 59/2013 – CONSEPE: Cria e Regulamenta o Núcleo Docente Estruturante - NDE 
dos Cursos de Graduação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN. 
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3.3. DADOS SOBRE O COORDENADOR (A) DO CURSO 

 

Nome do Coordenador (a) do Curso: Rommel Wladimir de Lima 

Formação Profissional: Bacharel em Ciência da Computação 

Titulação: Doutor 

Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva 

Tempo de Exercício no Magistério Superior:  18 anos 
FONTE: PPC do Curso de Ciência da Computação 

 

 

4. DIAGNÓSTICO QUANTO AO CORPO DISCENTE, DOCENTE E TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

 

4.1. Corpo discente 

 

QUADRO 1 - Número de vagas, inscritos e demanda no Processo Seletivo de Vagas 
Iniciais – PSVI 
 

Tipo 
de 

PSVI 

Ano 
 
 

Quantidade de inscritos Vagas ofertadas Relação 
candidatos/vagas 

Cota 
Social  

Cota 
PcD 

Não 
Cotista 

Cota2 
Social 

Cota3PcD Não 
Cotista 

Cota 
Social 

Cota 
PcD 

Não 
Cotista 

PSV 2013  112 -  227 15  - 15 7,46 - 15,13 
PSV 2014 110  1 219 15 2 13 7,33 0,5 16,84 

PSV* 2015  57 2 132 6 1 5 9,5 2 26,4 
SiSU* 2015 254 7 155 9 1 8 28,22 7 19,3 
SiSU 2016 75  2 78 15 2 13 4,4 1 6 

Legenda: PcD: Pessoa com Deficiência; PSV: Processo Seletivo Vocacionado; SiSU: Sistema de Seleção Unificada. 
* PSVI com oferta mista, sendo 40% das vagas distribuídas no PSV e 60% das vagas no SiSU. 
 

 
 
 

 
2  Reserva de no mínimo 50% das vagas ofertadas no PSV 2014 para o candidato que concluiu todo ensino 
fundamental (anos iniciais e finais) e ensino médio integralmente e exclusivamente em escola da rede pública no âmbito 
Federal, Estadual ou Municipal, conforme Lei Estadual nº 8.258, de 27 de dezembro de 2002. 
3  Em cumprimento à Lei Estadual nº 9.696, de 25 de fevereiro de 2013, que trata da reserva de vagas para 
pessoas com deficiência, 5% (cinco por cento) das vagas iniciais distribuídas por campus, curso, habilitação, turno e 
semestre letivo da UERN são destinadas a candidatos, exclusivamente, com deficiência comprovada por profissional 
cadastrado pelo Sistema Único de Saúde – SUS. 
 Informações adicionais: http://www.uern.br/controledepaginas/comperve-candidato-
vagas/arquivos/1878consulte_a_oferta_de_curso_por_campi_2002_a_2015.pdf 
 http://www.uern.br/sisu/default.asp?item=sisuuern_sisuuern2015_uernsisu 

http://www.uern.br/controledepaginas/comperve-candidato-
http://www.uern.br/sisu/default.asp?item=sisuuern_sisuuern2015_uernsisu
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QUADRO 2 - Ingresso do estudante no curso 
 

Ano VI VNI4 EX-OFF OJ Total 

2013 30 2 0 0 32  

2014 30 1 0 0 31  

2015 28 0 0 0 28  

2016 30 0 0 0 30  

FONTE: SAE   
 LEGENDA: VI = vagas iniciais  VNI = vagas não iniciais EX-OFF = transferência ex-officio 
  OJ = ingressantes por ordem judicial 

 
QUADRO 3 - Número de estudantes ingressantes, matriculados e diplomados  
 

Ano 

Estudantes 

Ingressantes 
Total de alunos matriculados 

Diplomados 
1º Semestre 2º Semestre 

2013 32 21 23 14  

2014 31 40 42 16  

2015 28 74 72 10  

2016 30 87 82 11  

FONTE: COSE/Departamento de Informática    
 

 

QUADRO 4 - Número de estudantes atuando em atividades acadêmicas e componentes 

curriculares em Ciência da Computação (no ano de referência) 

Descrição Variável Quantidade 
Total de estudantes do curso com deficiências/dificuldades DINE 0  
Total de estudantes em estágio curricular supervisionado do curso AECS 2  
Total de estudantes participando de atividades de extensão  APAE 15  
Total de estudantes bolsistas envolvidos em atividades de extensão AAE 13  

 
4  De acordo com o Art. 87 do Regulamento dos Cursos de Graduação da UERN, Vagas Não Iniciais são 
decorrentes da aplicação da seguinte fórmula: (...) NVDNID = (NVIC x PM), MR, onde: 

I-  NVIC = Número de Vagas Iniciais de um Curso de Graduação da UERN, fixado pelo CONSEPE no 
respectivo processo de autorização de funcionamento; 

II-  PM = Prazo Médio da duração do curso estabelecido no projeto pedagógico do curso; 
III-  MR = número de matrículas de estudantes regulares no semestre em curso 

 Parágrafo Único. O estudante a que se refere o inciso III do Caput deste artigo é aquele que possui vínculo com 
a UERN por meio de matrícula em componentes curriculares, trancamento de programa, trancamento de programas ou de 
matrícula. 
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Total de estudantes que recebem qualquer tipo de auxílio bolsa ABC 0  
Total de estudantes participando de atividades de pesquisa APAP 28  
Total de estudantes bolsistas em atividade de iniciação científica 
(Projetos de Pesquisa)  AICC 5  

Total de estudantes em Programa Institucional de Monitoria (PIM) APM 2  
Total de estudantes que apresentaram trabalhos em eventos 
acadêmicos, cultural artístico, científico e de gestão PEE 30  

Total de estudantes com atividade de monografia do curso  AAMC 21  
FONTE: Departamento de Informática                                                                                             DATA BASE: 2016 

 
 

QUADRO 5 – Resultado dos estudantes no Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes em Ciência da Computação Enade 2014 

ENADE 

Conceito 

(1 a 5) 

Conceito 

Curso 

(1 a 5) 

3 4  

Fonte:  PPC ANO BASE: 2014 
 
4.2. Corpo docente 

 
QUADRO 6 - Número de docentes efetivos do departamento por titulação e regime de 

trabalho 

 

Ano 
Titulação Regime de Trabalho 

G E M D 20h 40h 40h/DE 

2013 1 - 6 11 2 1 15  

2014 1 - 7 11 1 3 15  

2015 1 - 7 11 1 2 16  

2016 1 - 7 11 0 3 16  

FONTE: PPC/Departamento de Informática      DATA BASE: 2016 
LEGENDA: G = Graduação E = Especialista  M = Mestre  D = Doutor 

20h = Vinte horas  40h = Quarenta horas 40h/DE = Quarenta horas com dedicação exclusiva            
 

 

 



 
17 

 

QUADRO 7 - Número de docentes do departamento por titulação e regime de 

trabalho com contrato provisório 

Ano 
Titulação Regime de Trabalho 

G E M D 20h 40h 

2013 - - - - - - 

2014   1   1 

2015 - - - - - - 

2016 - - - - - - 

FONTE: Departamento de Informática      DATA BASE: 2016 
LEGENDA: G = Graduação E = Especialista  M = Mestre  D = Doutor 

20h = Vinte horas  40h = Quarenta horas   
 

QUADRO 8 - Número de docentes efetivos do departamento por tempo de experiência 

profissional na docência, na UERN em 2016. 

 

Total de 

Docentes 

Menos de 5 

anos 

De 5 a menos de 10 

anos 

De 10 a menos de 

20 anos 

Mais de 20 

anos 

19 0 4 14 1 

FONTE: Departamento de Informática                                                        DATA BASE: 2016 

 

 

QUADRO 9 - Número de docentes com contratos provisórios do departamento por tempo 

de experiência profissional na docência, na UERN em 2016. 

 

Total de 

Docentes 

Menos de 5 

anos 

De 5 a menos de 10 

anos 

De 10 a menos de 

20 anos 

Mais de 20 

anos 

0 - - - - 
FONTE:  Departamento de Informática                                   DATA BASE: 2016
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QUADRO 10 - Área de formação do corpo docente efetivo e contrato provisório  

Docentes do Departamento 

Área de Conhecimento  

(Tipo de vínculo 

(efetivo ou 

contratado) 

Graduação Pós-Graduação 

Alexsandra Ferreira Gomes Tecnologia em Informática 

Mestrado:Infraestrutura  de 

Comunicação 

 

Efetivo 

Alysson Mendes de Oliveira Ciência da Computação 

Especialização: 

Mestrado: 

Doutorado: 

Efetivo 

André Pedro Fernandes Neto Engenharia Elétrica 

Especialização: Engenharia em 

segurança do trabalho 

Mestrado:Engenharia de Produção 

Doutorado:Engenharia Elétrica 

Efetivo 

Antônio Oliveira Filho Ciência da Computação 

Especialização:Engenharia de 

Software 

Mestrado:Sistemas e Computação 

Doutorado: 

Efetivo 

Carla Katarina de M. Marques Ciência da Computação  
Especialização: 

Mestrado: Engenharia Elétrica 

Efetivo 
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Doutorado: Engenharia de Efetivo 

Teleinformática 

Carlos Heitor Pereira Liberalino Ciência da Computação 

Especialização: Sistemas e 

Computação 

Mestrado: Sistemas e Computação 

Doutorado: Ciência para 

Engenheiro 

Efetivo 

Ceres Germanna Braga Morais Ciência da Computação 

Especialização: 

Mestrado: Sistemas de 

Computação 

Doutorado: 

Efetivo 

Cicília Raquel Maia Leite Ciência da Computação 

Especialização: 

Mestrado: Sistemas de 

Computação. 

Doutorado: Engenharia Elétrica e 

Computação 

Efetivo 

Dario José Aloise Matemática 

Especialização: 

Mestrado: Engenharia de Sistemas 

e Computação 

Doutorado: Engenharia de 

Sistemas e Computação 

Efetivo 
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Everton Notreve R. Q. Fernandes  Engenharia Elétrica 

Especialização: 

Mestrado: Engenharia Elétrica 

Doutorado: Processamento da 

Informação 

Efetivo 

Francisco Chagas de Lima Júnior Matemática 

Especialização: Engenharia de 

Sistemas 

Mestrado: Sistemas e Computação 

Doutorado: Engenharia Elétrica e 

de Computação. 

Efetivo 

Harold Ivan Ângulo Bustos Física  

Especialização: 

Mestrado: Engenharia Nuclear 

Doutorado: Engenharia Elétrica  

Efetivo 

Henrique Jorge Amorim Holanda Ciência da Computação 

Especialização: 

Mestrado: Engenharia Elétrica 

Doutorado: Teleinformática 

Efetivo 

Jéssica Neiva de Figueiredo Leite Ciência da Computação 

Especialização: 

Mestrado: Sistemas e Computação 

Doutorado: 

Efetivo 

Marcelino Pereira dos Santos Silva Ciência da Computação 

Especialização: 

Mestrado: Ciência da Computação 

Doutorado: Computação Aplicada 

Efetivo 
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pelo Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais 

Maximiliano Araújo da Silva Lopes Ciência da Computação 

Especialização: Informática 

Aplicada. 

Mestrado: Metodologia e Técnicas 

da Computação 

Doutorado: Em andamento  

Efetivo 

Pedro Fernandes Ribeiro Neto Ciência da Computação 

Especialização: 

Mestrado: Engenharia Elétrica 

Doutorado: Engenharia Elétrica 

Efetivo 

Rommel Wladimir de Lima Ciência da Computação 

Especialização: 

Mestrado: Engenharia Elétrica 

Doutorado: Engenharia Elétrica 

Efetivo 

Sebastião Emídio Alves Filho Ciência da Computação 

Especialização: 

Mestrado: Ciência da Computação 

Doutorado: 

Efetivo 

FONTE:  Departamento de Informática                                                                                  DATA BASE: 2016 
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QUADRO 11 - Área de formação dos docentes de outros departamentos com atuação no 

curso em 2016. 

 

Docentes de outros 
Departamentos 

Área de Conhecimento  

Tipo de vínculo 

(efetivo ou 
contratado) 

Graduação Pós-Graduação 

Alexandre José de Oliveira 

 

Tecnologia Em 
Indústria Têxtil 

Especialização: 
Engenharia de Produção 

Mestrado: Engenharia de 
Produção 

 

Efetivo 

Anelândia Maria da Conceição 
Silva 

 

Matemática 

 Contratado 

Andréa Kaliany da Costa Lima 

 
Administração 

Especialização: 
Administração de 
Sistemas da Qualidade 

Especialização em 
Gestão de Recursos 
Humanos 

Mestrado: Administração 

Doutorado: 
Administração 
Estratégica 

Efetivo 

Carlos Augusto da Escóssia 

 
Economia 

 Efetivo 

Frank Werlly Mendes de Brito Matemática 
Mestrado: 

Matemática(PROFMAT) 
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João Maria Soares 

 
Física 

Mestrado:Física 

Doutorado:Física 

Efetivo 

Mademerson Leandro da Costa Estatística  

Mestrado: 

Desenvolvimento e Meio 
Ambiente 

Doutorado: 

Ciência e Engenharia de 
Petróleo 

Efetivo 

Reinildo Muniz da Silva 

 
Filosofia  

Mestrado:Filosofia 

 

Contratado 

Rosimeiry Florêncio de Queiroz 
Rodrigues 

Direito 

Mestrado: 

Ciências Sociais e 
Humanas 

Efetivo 

 

 
Walter Chagas de Morais 

 

Matemática 

Mestrado:Matemática 

 

Efetivo 

Wellysson Souza Silva 

 
Matemática 

Especialização: 

Ensino de Matemática 

Contratado 

FONTE: Departamento de Informática                                                  DATA BASE: 2016 
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QUADRO 12 - Atividades acadêmicas do corpo docente em 2016 
 

Descrição Variável Quantidade 
Total de docentes do departamento desenvolvendo atividades de 
extensão. 

DAEX 10 
 

Total de docentes do departamento desenvolvendo atividades de 
pesquisa 

DAPE 10 
 

Total de docentes do departamento com atividade de orientação de 
monografia de graduação. 

DAM1 9 
 

Total de docentes do departamento com atividade de orientação de 
monografia de cursos de especialização. 

DAM2 0 
 

Total de docentes do departamento com atividade de 
orientação/co-orientação de dissertação de mestrado. 

DODM 8 
 

Total de docentes do departamento que coordenam projetos de 
pesquisa em desenvolvimento na instituição. 

DP 8 
 

Total de docentes colaboradores de projetos de pesquisa em 
parceria com outras IES. 

DCPI 3 
 

Total de docentes participando de projetos de pesquisa na 
instituição. 

CPPU 10 
 

Total de docentes do departamento que lecionam na pós-
graduação 

DPGG 9 
 

Total de docentes do departamento com atividades de monitoria DMO 2  
FONTE: Questionário aplicado aos professores do Departamento de Informática              DATA BASE: 2016 
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4.2.1 Indicadores referentes ao corpo docente no ano de referência5 

 

4.2.1.1 Índice de Titulação do Corpo Docente (ITCD) 

  

 Indica a capacidade do curso de capacitar seus professores.  

 
A= Excelente B= Muito bom C= bom D= Regular E= Crítico 

 

4.2.1.2 Índice de Regime de Trabalho (IRT) 

 

 Indica a dedicação dos docentes nas atividades fins (ensino, pesquisa e extensão) e nas 

atividades meio (gestão) do curso. 

 
A= Excelente B= Muito bom C= bom D= Regular E= Crítico 

 
5  

  Ver anexos: Indicadores Cadastrados no sistema e Tabela de Indicadores 
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4.2.1.3 Taxa de Eficiência de Extensão (TEE) 

 

 Indica a participação do corpo docente em atividades de extensão. 

 
A= Excelente B= Muito bom C= bom D= Regular E= Crítico 

 

4.2.1.4 Taxa de Eficiência da Pesquisa (TEP)  

  

 Indica a participação do corpo docente em atividades de pesquisa 

 

 
A= Excelente B= Muito bom C= bom D= Regular E= Crítico 

 

4.2.1.5 Relação Disciplina/Docente (RDD) 

 

 Equivale ao número de disciplinas ofertadas pelo departamento/número de docentes 

do quadro permanente + os docentes substitutos + os docentes visitantes. 
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A= Excelente B= Muito bom C= bom D= Regular E= Crítico 

4.2.1. Taxa de docentes na Pós-Graduação 

 

 Indica a atuação dos docentes na pós-graduação. 

 
A= Excelente B= Muito bom C= bom D= Regular E= Crítico 

 

QUADRO 13 - Número de disciplinas ministradas por professor efetivo e contrato provisório 

(2015.2 e 2016.1) 

Docentes do Departamento 
Semestre 

2015.2 
Semestre 

2016.1 
G PG G PG 

Alexsandra Ferreira Gomes 3 0 2 0  

Alysson Mendes de Oliveira 2 0 2 0  

André Pedro Fernandes Neto 2 0 2 0  

Antônio Oliveira Filho 2 0 2 0  

Carla Katarina de M. Marques 3 0 2 0  
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Carlos Heitor Pereira Liberalino 2 0 1 1  

Ceres Germanna Braga Morais 3 0 3 0  

Cicília Raquel Maia Leite 1 1 1 1  

Dario José Aloise 1 2 1 1  

Everton Notreve R. Q. Fernandes 2 0 2 0  

Francisco Chagas de Lima Júnior 1 1 1 0  

Harold Ivan Ângulo Bustos 2 1 3 0  

Henrique Jorge Amorim Holanda 4 0 2 0  

Jéssica Neiva de Figueiredo Leite 1 0 2 0  

Marcelino Pereira dos Santos Silva 1 0 1 0  

Maximiliano Araújo da Silva Lopes 0 0 0 0  

Pedro Fernandes Ribeiro Neto 0 0 0 0  

Rommel Wladimir de Lima 0 0 1 0  

Sebastião Emídio Alves Filho 0 0 0 0  
FONTE: Departamento de Informática                         ANO BASE: 2016 
LEGENDA: G = Graduação         PG = Pós-graduação   

 

QUADRO 14 - Número de disciplinas ministradas por professor 2015.2 e 2016.1. 

Docentes – Outros Departamentos 
Semestre 

2015.2 
Semestre 

2016.1 
G PG G PG 

Wellysson Souza Silva 2 - 1 -  

João Maria Soares 1 - - -  

Carlos Augusto da Escóssia 1 - - -  

Anelândia Maria da Conceição Silva 1 - - -  

Walter Chagas de Morais - - 1 -  

Andréa Kaliany da Costa Lima - - 1 -  

Reinildo Muniz da Silva - - 1 -  

Rosemeiry Florêncio de Queiroz Rodrigues - - 1 -  

Alexandre José de Oliveira - - 1 -  

Frank Werlly Mendes de Brito - - 1 -  

Mademerson Leandro da Costa - - 1 -  
FONTE: Departamento de Informática                         ANO BASE: 2016 
LEGENDA: G = Graduação         PG = Pós-graduação   
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QUADRO 15 - Docentes do departamento afastados para pós-graduação em 2016 

Docentes Afastados 
para Pós-Graduação 

(nomes) 

 
Afastamento 

integral 
 
 
 

Nível da Pós-Graduação 
Mestrado Doutorado Pós-Doc 

Com 
Bolsa 

Sem 
Bolsa 

Com 
Bolsa 

Sem 
Bolsa 

Com 
Bolsa 

Sem 
Bolsa 

Maximiliano Araújo da 
Silva Lopes 

X 
   X 

  

Sebastião Emídio Alves 
Filho* 

X 
  X  

  

FONTE: Departamento de Informática                                                                   DATA BASE: 2016 

* A bolsa do professor Sebastião Emidio Alves Filho foi concedida a partir do mês de junho de 2016. 

 

4.3. Corpo técnico-administrativo 

 

QUADRO 16 - Corpo Técnico Administrativo  

Descrição Quantidade 
Total de técnicos do quadro permanente  3  
Total de técnicos com contrato provisório 0  
Total de técnicos em regime de 30 horas semanais 0  
Total de técnicos em regime de 40 horas semanais 3  
Total de técnicos envolvidos com as atividades meio (administração e 
apoio) 2  

Total de técnicos envolvidos diretamente com as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão 2  

Total de técnicos com escolaridade de nível médio 0  
Total de técnicos com nível superior 3  
Total de técnicos com pós-graduação lato sensu (titulação de Especialista) 1  
Total de técnicos com pós-graduação stricto sensu (Titulação de Mestre) 0  
Total de técnicos com pós-graduação stricto sensu (Titulação de Doutor) 0  
Total de técnicos com deficiências/dificuldades 0  
FONTE:   Departamento de Informática                                                              DATA BASE:  2016 
 

 Após a apresentação ampla do curso, segue a análise dos resultados produzidos pela 

avaliação online dos docentes e discentes, realizada pela COSE, com a colaboração do Núcleo 

Docente Estruturante – NDE.   
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5. RESULTADOS DOS DADOS COLETADOS POR MEIO DA APLICAÇÃO DOS 

QUESTIONÁRIOS (ELETRÔNICOS) RESPONDIDOS POR PROFESSORES E 

ESTUDANTES  

 

 Os questionários eletrônicos foram respondidos por estudantes e professores, no 

período de 17 de outubro a 30 de novembro de 2016, sendo 15 pelos estudantes e 19 pelos 

professores. Dos 278 questionários disponibilizados para avaliação discente, 15 foram 

respondidos, equivalente a 5,40%. Na avaliação docente, 19 foram respondidos, o que 

equivale a 65,52% dos professores participantes dessa etapa do processo avaliativo. Os 

professores e estudantes responderam espontaneamente ao questionário on line, haja vista 

que, na UERN, os segmentos não são obrigados a participar da avaliação. O entendimento é o 

de que a avaliação institucional deve pautar-se pelos princípios da participação democrática, 

da credibilidade e da adesão voluntária.  

 Partiremos agora para a análise propriamente dita dos dados. 
 

 

5.1. DA AVALIAÇÃO DOCENTE 

 

5.1.1. DIMENSÃO 1: Autoavaliação do professor 

 

 A avaliação aplicada aos professores abrangeu tanto docentes do Departamento de 

Informática, quanto de outros departamentos que ministraram disciplinas no semestre 2016.1. 

O número de respondentes foi bastante significativo, correspondendo a um total de 65,52% 

dos docentes. Os dados obtidos pela avaliação dos professores são apresentados nos quadros a 

seguir. 
 

QUADRO 17 - Autoavaliação do professor 

ASPECTOS AVALIADOS 
Sim / 

Sempre 
% 

Maioria 
das Vezes 

% 

Poucas 
Vezes 

% 

Não / 
Nunca 

% 

1.1 
Apresentou aos alunos o Programa Geral do Componente Curricular – PGCC 
(ementa, objetivo, conteúdo, metodologia, instrumentos e critérios de avaliação 
e bibliografia)? 

100 0 0 0 

1.2 
Discutiu com os alunos o Programa Geral do Componente Curricular – PGCC 
(objetivo, conteúdo, metodologia, bibliografia, instrumentos e critérios de 
avaliação)? 

100 
 

0 0 0 

1.3 Acerca do Conteúdo abordado demonstra conhecimento e segurança? 90,9 9,1 0 0 
1.4 Estabelece uma seqüência lógica dos conteúdos da Disciplina de modo a 

facilitar a compreensão dos alunos? 
81,8 18,2 0 0 

1.5 Destina tempo suficiente para a abordagem de cada conteúdo? 72,7 27,3 0 0 
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1.6 Cumpre com os conteúdos previstos no Programa Geral do Componente 
Curricular – PGCC? 

77,3 22,7 0 0 

1.7 Estabelece a relação teoria e prática respeitando as especificidades da 
disciplina? 

63,6 31,8 4,5 0,1 

1.8 Utiliza uma metodologia dinâmica promovendo atividades que estimulam a sua 
participação nas aulas e a manifestação das suas idéias?  

63,6 36,4 0 0 

1.9 Apresenta boa comunicação e postura, fazendo uso de linguagem acessível para 
melhorar a compreensão do conteúdo? 

86,4 13,6 0 0 

1.10 
Utiliza procedimentos de ensino diversificados (aula expositiva, pesquisas 
bibliográficas e de campo, debates, seminários, resolução de situações 
problemas etc.) que facilitam o ensino-aprendizagem? 

63,6 31,8 4,5 0,1 

1.11 Aborda os conteúdos estabelecendo interações com outras disciplinas? 59,1 36,4 4,5 0 
1.12 Orienta o aluno na realização das atividades? 81,8 18,2 0 0 
1.13 Fica à disposição dos alunos para atendimento em horário extra sala de aula? 72,7 22,7 4,5 0,1 
1.14 Incentiva a autonomia intelectual dos alunos (estimula o trabalho de pesquisa, a 

leitura, o fichamento de textos, a produção de resumos, etc.)? 
63,6 36,4 0 0 

1.15 Apresenta cordialidade dentro e fora da sala de aula; demonstra atenção com os 
alunos e estabelece um bom relacionamento? 

100 0 0 0 

1.16 Comparece as aulas assiduamente? 100 0 0 0 
1.17 Inicia e termina a aula no horário previsto? 63,6 36,4 0 0 
1.18 Avalia o desempenho do aluno, com base nos conteúdos trabalhados? 100 0 0 0 
1.19 Discute com os alunos os conteúdos da avaliação, em sala de aula, após a 

divulgação dos resultados? 
77,3 18,2 4,5 0 

1.20 Divulga com antecedência a data das avaliações e dentro do prazo as notas  90,9 4,5 4,5 0,1 
Fonte: SIPAVI 

 

 Como pode-se ver, todos os professores mantêm a prática de disponibilizar e discutir o 

PGCC da disciplina em sala de aula.  Além disso, a grande maioria demonstra conhecimento e 

segurança nas disciplinas ministradas, conseguem manter uma sequência lógica dos conteúdos 

abordados e sempre cumprem o cronograma previsto no PGCC. Na maioria das vezes 

conseguem aliar teoria e prática, fazendo com que o aluno tenha uma vivência real dos 

conteúdos abordados, o que é de grande valia para o crescimento intelectual e profissional dos 

discentes. 

 Os alunos são bem orientados em suas atividades, ficam à disposição dos alunos em 

horários extra sala de aula, além de incentivar a autonomia intelectual dos alunos. Esses 

fatores estimulam que os alunos busquem participar mais ativamente de projetos e atividades 

extra-curriculares, uma vez que vêem o apoio do docente. 

 Por fim, os professores, em sua maioria, afirmaram que são assíduos e pontuais, além 

de discutirem conteúdos das avaliações, bem como os resultados obtidos pelos alunos. 

 

5.1.2. DIMENSÃO 2: A disciplina 

 

 Das 29 disciplinas disponibilizadas para avaliação, 19 foram respondidas pelos 

professores. Os dados obtidos seguem no Quadro 18. 
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QUADRO 18 - A disciplina 

ASPECTOS AVALIADOS Sim / 
Sempre 

% 

Maioria 
das Vezes 

% 

Poucas 
Vezes 

% 

Não / 
Nunca 

% 
2.1 A carga horária destinada à disciplina é adequada à efetiva aprendizagem do aluno? 95,5 0 0 4,5 
2.2 Tem ministrado esta disciplina no mesmo curso? 100 0 0 0 
2.3 A disciplina mantém articulação com alguma atividade de pesquisa? 41,0 22,7 31,8 4,5 
2.4 A disciplina mantém articulação com alguma atividade de extensão? 18,2 27,3 40,9 13,6 
2.5 Está ministrando disciplinas na sua área específica de formação? 81,9 13,6 4,5 0 

Fonte: SIPAVI 

 

 Das respostas obtidas pelos docentes, podemos ver que em grande maioria a carga-

horária da disciplina é suficiente para a aprendizagem dos alunos, falado por 95,5% dos 

alunos, embora 4,5% tenham afirmado que sua disciplina nunca contempla o esperado. Dois 

pontos positivos podem ser destacados: o professor sempre está ministrando a mesma 

disciplina, e que em sua maioria estas são da área específica de sua formação. Em 

contrapartida, vê-se que poucas vezes as disciplinas mantêm articulação com projetos ou 

ações de extensão. No entanto, 41% mantêm vínculo com projetos de pesquisa. 

 

5.1.3. DIMENSÃO 3: Condições de infraestrutura para o desenvolvimento da disciplina 
 

 A análise de infraestrutura diz respeito a aspectos tanto de sala de aula, quanto de 

laboratórios, sala de professores, biblioteca, dentre outros aspectos fundamentais para o 

desenvolvimento da disciplina e do processo de ensino e aprendizagem dos alunos. O Quadro 

19 apresenta os dados obtidos pela visão dos docentes em relação a esses setores. 
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QUADRO 19 - Condições de infraestrutura para o desenvolvimento da disciplina 
 

ASPECTOS AVALIADOS 
INFRAESTRUTURA 

Satisfatória 
% 

Regular 
% 

Insatisfatória 
% 

Não disponível 
% 

3.1 Sala de aula 72,8 22,7 4,5 0 
3.2 Laboratório - espaço físico 18,2 40,9 27,3 0 
3.3 Laboratório - materiais 13,7 45,4 22,7 0 
3.4 Laboratório - equipamentos 13,6 50,0 18,2 0 
3.5 Biblioteca - espaço físico 72,7 18,2 9,1 0 
3.6 Biblioteca - acervo 50,0 36,4 13,6 0 
3.7 Biblioteca - serviços 77,3 22,7 0 0 
3.8 Recursos didáticos 63,7 31,8 4,5 0 
3.9 Transporte (aula de campo) 36,4 27,3 13,6 0 

3.10 Sala de vídeo 36,4 36,4 4,5 0 
3.11 Material de consumo 54,6 22,7 22,7 0 
3.12 Sala de estudo para o professor 27,3 13,6 31,8 0 
3.13 Serviço de apoio à docência (secretaria, digitação, fotocópia e 

deslocamento de recursos audiovisuais) 
72,7 27,3 0 0 

Fonte: SIPAVI 

 

 Aspectos como sala de aula, espaço físico da biblioteca e os serviços disponibilizados 

foram bem avaliados pelos docentes. Nos últimos anos, as salas de aula do curso de Ciência 

da Computação passaram por reforma e contam com condicionadores de ar e projetores 

multimídia, para melhor condições de trabalho do docente e aproveitamento dos discentes. No 

ano de referência da aplicação do questionário, o curso contava apenas com o Laboratório de 

Ensino de Computação (LEC), cujo espaço e materiais, dependendo da turma, são 

insuficientes para o desenvolvimento das aulas. 

 O acervo da biblioteca foi bem avaliado e atualmente, o curso passa por atualização do 

seu acervo, para melhor atender às necessidades dos professores e alunos. Outro fator que 

ainda pode ser melhorado é a sala de estudo para o professor, que foi avaliada por 31,8% 

como insatisfatória. Por fim, o serviço de apoio à docência foi muito bem avaliado, com 

72,7% dos docentes satisfeitos com os serviços prestados. 

 

5.1.4. DIMENSÃO 4: Avaliação dos alunos pelo professor 
 

 O quadro abaixo apresenta dados dos professores em relação aos alunos de suas 

disciplinas. Nele, podemos observar aspectos tais como base escolar, assiduidade e 

participação nas disciplinas. 
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QUADRO 20 - Avaliação dos alunos pelo professor 
 

ASPECTOS AVALIADOS 
Sim  

Sempre 
% 

Maioria 
das Vezes 

% 

Poucas 
Vezes 

% 

Não  
Nunca 

% 

4.1 Ao iniciarem a disciplina, possuíam a formação básica para alcançar um bom 
desempenho? 

18,2 63,6 18,2 0,0 

4.2 Têm apresentado um bom desempenho, com nota igual ou superior a sete, na 
disciplina? 

27,3 68,2 4,5 0,0 

4.3 São assíduos às aulas? 40,9 59,1 0,0 0,0 
4.4 São pontuais às aulas? 18,2 63,6 18,2 0,0 
4.5 Cumprem as atividades solicitadas na disciplina? 22,7 77,3 0,0 0,0 
4.6 Procuram estabelecer relação entre o conteúdo abordado na disciplina e outros fatos? 31,9 54,5 13,6 0,0 
4.7 Têm participado de outras atividades acadêmicas, além das disciplinas do curso? 45,5 50,0 4,5 0,0 
4.8 Procuram o professor, fora do horário de aula, para elucidação de dúvidas sobre o 

conteúdo da disciplina? 
31,9 22,7 45,4 0,0 

Fonte: SIPAVI 
 Vê-se que na maioria das vezes, os alunos apresentam boa formação básica e, ao longo 

da disciplina, vêm tendo bom desempenho. 77,3% dos alunos, de acordo com os professores, 

na maioria das vezes vêm cumprindo as atividades e a maioria são assíduos e pontuais. 

Embora nem todos tenham o hábito de procurar o professor para tirar dúvidas, a grande 

maioria tem participado de outras atividades acadêmicas, como projetos de pesquisa, ensino e 

extensão. 

 

5.2. DA AVALIAÇÃO DISCENTE 

 

5.2.1. DIMENSÃO 1: Atuação didática pedagógica do professor 
 

 O quadro abaixo apresenta a avaliação do aluno em relação aos professores. Assim 

como os professores relataram, os alunos informaram que todos apresentam e discutem o 

PGCC da disciplina. 

 

QUADRO 21 - Atuação didática pedagógica do professor 

ASPECTOS AVALIADOS 

Sim 
Sempre 

 
% 

Maioria 
das 

Vezes 
% 

Poucas 
Vezes 

 
% 

Não  
Nunca 

 
% 

1.1 
Apresentou aos alunos o Programa Geral do Componente Curricular – PGCC 
(ementa, objetivo, conteúdo, metodologia, instrumentos e critérios de avaliação e 
bibliografia)? 

100,0 - - 0,0 
 

1.2 
Discutiu com os alunos o Programa Geral do Componente Curricular – PGCC 
(objetivo, conteúdo, metodologia, bibliografia, instrumentos e critérios de 
avaliação)? 

100,0 - - 0,0 
 

1.3 Acerca do Conteúdo abordado demonstra conhecimento e segurança? 90,9 9,1 0,0 0,0  



 
 

35 
 

1.4 Estabelece uma seqüência lógica dos conteúdos da Disciplina de modo a facilitar 
a compreensão dos alunos? 81,8 18,2 0,0 0,0  

1.5 Destina tempo suficiente para a abordagem de cada conteúdo? 72,7 27,3 0,0 0,0  
1.6 Cumpre com os conteúdos previstos no Programa Geral do Componente 

Curricular – PGCC? 77,3 22,7 0,0 0,0  

1.7 Estabelece a relação teoria e prática respeitando as especificidades da disciplina? 63,6 31,8 4,5 0,0  
1.8 Utiliza uma metodologia dinâmica promovendo atividades que estimulam a sua 

participação nas aulas e a manifestação das suas idéias?  63,6 36,4 0,0 0,0  

1.9 Apresenta boa comunicação e postura, fazendo uso de linguagem acessível para 
melhorar a compreensão do conteúdo? 86,4 13,6 0,0 0,0  

1.10 
Utiliza procedimentos de ensino diversificados (aula expositiva, pesquisas 
bibliográficas e de campo, debates, seminários, resolução de situações problemas 
etc.) que facilitam o ensino-aprendizagem? 

63,6 31,8 4,5 0,0 
 

1.11 Aborda os conteúdos estabelecendo interações com outras disciplinas? 59,1 36,4 4,5 0,0  
1.12 Orienta o aluno na realização das atividades? 81,8 18,2 0,0 0,0  
1.13 Fica à disposição dos alunos para atendimento em horário extra sala de aula? 72,7 22,7 4,5 0,0  
1.14 Incentiva a autonomia intelectual dos alunos (estimula o trabalho de pesquisa, a 

leitura, o fichamento de textos, a produção de resumos, etc.)? 63,6 36,4 0,0 0,0  

1.15 Apresenta cordialidade dentro e fora da sala de aula; demonstra atenção com os 
alunos e estabelece um bom relacionamento? 100,0 0,0 0,0 0,0  

1.16 Comparece as aulas assiduamente? 100,0 - - 0,0  
1.17 Inicia e termina a aula no horário previsto? 63,6 36,4 0,0 0,0  
1.18 Avalia o desempenho do aluno, com base nos conteúdos trabalhados? 100,0 0,0 0,0 0,0  
1.19 Discute com os alunos os conteúdos da avaliação, em sala de aula, após a 

divulgação dos resultados? 77,3 18,2 4,5 0,0  

1.20 Divulga com antecedência a data das avaliações e dentro do prazo as notas  90,9 4,5 4,5 0,0  
Fonte: SIPAVI 
 A grande maioria dos alunos considera que os professores têm uma formação 

excelente e equivalente aos conteúdos que ministram e que em sua maioria são assíduos e 

pontuais. Todos avaliam o desempenho dos alunos de acordo com o que foi ministrado e 

discute com os alunos os resultados obtidos. Em suma, os professores foram muito bem 

avaliados pelos respondentes, o que comprova a qualidade do corpo docente do curso de 

Ciência da Computação, e o comprometimento do mesmo com o ensino, pesquisa e extensão. 

 

5.2.2. DIMENSÃO 2: Condições de infraestrutura para o desenvolvimento da disciplina 
 

No quadro 22 abaixo são apresentados os dados informados pelos alunos em relação à 

infraestrutura do curso de Ciência da Computação. Essa verificação é bastante pertinente, haja 

vista que estão diretamente ligada aos ambientes que os alunos estão inseridos diariamente, 

seja sala de aula, laboratórios ou bibliotecas. 

 

QUADRO 22 - Condições de infraestrutura para o desenvolvimento da disciplina 
 

ASPECTOS AVALIADOS Satisfatória 
% 

Regular 
% 

Insatisfatória 
% 

Não disponível 
% 

2.1 Sala de aula 80,0 20,0 0,0 0,0 



 
 

36 
 

2.2 Laboratório - espaço físico 46,7 20,0 20,0 13,3 
2.3 Laboratório - materiais 46,7 13,3 20,0 20,0 
2.4 Laboratório - equipamentos 53,3 20,0 6,7 20,0 
2.5 Biblioteca - espaço físico 40,1 33,3 13,3 13,3 
2.6 Biblioteca - acervo 40,1 33,3 13,3 13,3 
2.7 Biblioteca - serviços 66,6 26,7 6,7 0,0 
2.8 Recursos didáticos 66,7 33,3 0,0 0,0 
2.9 Transporte (aula de campo) 13,3 6,7 6,7 73,3 
2.10 Sala de multimídia 46,6 40,0 6,7 6,7 
2.11 Sala para atendimento ao aluno 46,7 13,3 13,3 26,7 

Fonte: SIPAVI 
 Em relação à sala de aula, a avaliação foi bastante positiva. Isso deve-se 

principalmente à reforma ocorrida no último ano, com instalação de centrais de ar, e novas 

cadeiras para os alunos. Em relação ao laboratório, o espaço físico ainda deixa a desejar, 

embora os equipamentos tenham sido bem avaliados. Em relação à biblioteca, vê-se uma boa 

avaliação em relação aos serviços, mas o acervo, para os alunos, ainda não está a contento, de 

forma que menos de 50% fala que é satisfatório. O mesmo ocorre com a sala de multimídia e 

de atendimento aos alunos. Esta segunda sala está em processo de melhorias, para que o aluno 

sinta-se melhor atendido e orientado pelos professores. Por fim, o transporte, em sua maioria, 

foi avaliado como “não disponível”. Esse fator é bastante crítico, uma vez que prejudica a 

participação de alunos e professores em eventos, em aula de campo, dentre outros. 

 

5.2.3. DIMENSÃO 3: Autoavaliação 

A autoavaliação do discente engloba aspectos que vão desde a base do aluno, até o 

comportamento dele em relação aos seus estudos durante o curso. No Quadro 23, são 

apresentados alguns desses dados. 

 
QUADRO 23 - Autoavaliação 

ASPECTOS AVALIADOS 

Sim 
Sempre 

 
% 

Maioria 
das Vezes 

% 

Poucas 
Vezes 

 
% 

Não  
Nunca 

 
% 

3.1 Ao iniciar a disciplina, possuía a formação básica para alcançar um bom 
desempenho? 86,7 - - 13,3  

3.2 Estuda o conteúdo programático utilizando bibliografia sugerida pelo professor? 60,0 40,0 0,0 0,0  
3.3 Estuda o conteúdo programático utilizando a bibliografia extra, não sugerida pelo 

professor? 73,3 13,3 13,3 0,0  

3.4 Dedica-se aos estudos da disciplina, além do horário de aula? 80,0 6,7 13,3 0,0  
3.5 Tem apresentado um bom desempenho, com nota igual ou superior a sete, na 

disciplina? 60,0 26,7 6,7 6,7  

3.6 É assíduo às aulas? 100,0 - - 0,0  
3.7 É pontual às aulas? 80,0 20,0 0,0 0,0  
3.8 Procura o professor, fora do horário de aula, para esclarecer dúvidas sobre o conteúdo 46,7 6,7 26,7 20,0  
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abordado? 
3.9 Procura estabelecer relação entre o conteúdo abordado na disciplina e outros fatos? 86,7 13,3 0,0 0,0  

3.10 Tem participado de outras atividades acadêmicas, além dos componentes curriculares 
do curso? 93,3 6,7 0,0 0,0  

3.11 Cumpre as atividades solicitadas na disciplina? 86,7 13,3 0,0 0,0  
3.12 Percebe a importância da disciplina para sua formação profissional? 93,3 6,7 0,0 0,0  
3.13 Pretende atuar profissionalmente em sua área de formação? 100,0 - - 0,0  
Fonte: SIPAVI 

 

 As disciplinas de informática nem sempre são vistas durante a formação do aluno em 

seu ensino médio. Lógica, Algoritmos, Introdução à Ciência da Computação, dentre outras 

disciplinas, que são extremamente importantes à formação do aluno são vistas pela primeira 

vez, por muitos, apenas quando ingressam no curso. Embora 86,7% dos alunos tenham 

informado ter, ao iniciar a disciplina, formação básica para um bom desempenho, 13,3%, 

falam que nunca tem. Um dado positivo é o fato de os alunos relatarem, sempre ou na maioria 

das vezes, estudarem o conteúdo sugerido pelo professor, e a grande maioria ainda buscar 

material extra para obter mais conhecimento. Ainda, os alunos informaram dedicar-se sempre 

ou na maioria das vezes aos estudos da disciplina, fora do horário de aula, o que é 

extremamente importante para seu desempenho no curso, o qual precisa de muita prática e 

dedicação, fora do horário de aula. Um fato preocupante foi que 6,7% relataram nunca nota 

igual ou superior a sete, embora 86,7% tenham falado em sempre ou na maioria das vezes 

terem sempre obtido alcançar a média. 

 Todos os alunos relatam ser assíduos às aulas e todos pontuais sempre ou quase 

sempre. Essa assiduidade dá-se, principalmente, pelo fato de os professores também serem 

bastante assíduos, evitando “aulas vagas”. Pouco mais da metade informou procurar o 

professor em horários extra-sala. Isso pode ocorrer devido ao curso não disponibilizar de um 

local adequado para atendimento ao aluno, e também de haver alunos de outras cidades que 

deslocam-se diariamente, impossibilitando-os de ficarem em outros horários na instituição. 

 Todos os respondentes citaram que estabelecem relação entre o conteúdo da disciplina 

e outros fatos, o que é fundamental na nossa área e que está sendo bastante aplicado nos 

projetos integradores desenvolvidos desde o semestre 2015.2. Também relatam participar de 

outras atividades acadêmicas, fundamentais para formação complementar, e para a 

permanência do aluno no curso e em horário extra-sala. A maioria também cumpre as 

atividades da disciplina, e percebe a importância dela para sua formação. Um ponto que deve 

ser destacado é que todos os alunos desejam atuar na área de formação. 
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6.   RESULTADOS DA VISITA IN LOCO 

  

  A visita in loco é uma verificação da infraestrutura e dos recursos humanos à 

disposição do curso de graduação em Ciências da Computação - FANAT, que funcionam no 

Campus Central. Essa etapa do processo de avaliação interna é realizada pela CPA, 

utilizando-se de instrumentos de avaliação próprios. 

O Formulário de avaliação in loco das instalações físicas das faculdades/cursos de 

graduação da UERN é o instrumento utilizado para análise da infraestrutura e contempla 

itens que tratam das salas de Professores, da sala para a coordenação do curso, de reuniões, 

de aula; gabinete de trabalho para professores; equipamentos de informática, recursos 

audiovisuais, multimídia, Internet e Intranet; registros acadêmicos; biblioteca (Bibliografia 

básica e complementar, periódicos especializados, indexados e correntes); laboratórios 

especializados (Infraestrutura e serviços), auditório e a acessibilidade para pessoas com 

necessidades especiais. 

Já o Roteiro de reunião – avaliação do professor e o Roteiro de reunião - avaliação  

do aluno, como suas nomenclaturas já sugerem, são os expedientes usados para se fazer 

reuniões, em separado, com docentes e discentes, respectivamente, objetivando colher suas 

opiniões e\ou visões, críticas e\ou sugestões acerca dos aspectos avaliados. Os instrumentos 

abordados levam em conta a avaliação da atuação do diretor da faculdade ou do campus 

avançado e do chefe do departamento do curso, a existência de atividades acadêmicas 

diferenciadas, como se dá a atuação docente na disciplina, como o aluno avalia o ensino- 

aprendizagem levando em consideração o conteúdo ministrado e metodologia pedagógica 

empregada, a avaliação feita pelo professor e como o aluno recebe essa avaliação, acesso à 

Internet, acervo bibliográfico, qualidade da reprografia e, por fim, pontos positivos e  

negativos da infraestrutura disponibilizada no curso. 
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6.1. DIAGNÓSTICO DA INFRAESTRUTURA 

 

6.1.1 Instalações do Campus disponibilizadas para o funcionamento do curso  

 

Dimensão: Instalações Físicas 
 
Indicadores: 
 

I- Salas: de Professores, para a coordenação do curso, de reuniões, de aula; 
II- Gabinete de trabalho para professores; 
III- Equipamentos de informática e Recursos audiovisuais; 
IV- Registros Acadêmicos; 
V- Biblioteca (Bibliografia básica e complementar, periódicos especializados, indexados e 
correntes); 
VI- Laboratórios especializados (Infraestrutura e serviços) 
VII- Auditório. 
 

 
QUADRO 24 – Análise das Instalações Físicas da CPA 
 

ITEM ASPECTOS AVALIADOS PONTUAÇÃO 
1 2 3 4 5 

1 Salas de Professores 
1 1 Quantidade suficiente    X   
1 2 Equipadas adequadamente, conforme especificidades do curso   X   
1 3 Devidamente mobiliadas   X   
1 4 Atendem aos requisitos de dimensão necessários às atividades desenvolvidas.   X   
1 5 Atendem aos requisitos de limpeza necessários às atividades desenvolvidas.     X 
1 6 Atendem aos requisitos de iluminação necessários às atividades desenvolvidas.    X  
1 7 Atendem aos requisitos de acústica necessários às atividades desenvolvidas.   X   
1 8 Atendem aos requisitos de ventilação necessários às atividades desenvolvidas.     X 
1 9 Atendem aos requisitos de conservação necessários às atividades desenvolvidas.    X  

1 10 Atendem aos requisitos de comodidade necessários às atividades desenvolvidas.   X   
1 11 Atendem às normas de acessibilidade ABNT NBR 9050 X     

2 Sala para Coordenação do Curso/Chefia do Departamento 
2 1 Equipada adequadamente, conforme especificidades do curso     X 
2 2 Devidamente mobiliada    X  
2 3 Atende aos requisitos de dimensão necessários às atividades desenvolvidas.     X 
2 4 Atende aos requisitos de limpeza necessários às atividades desenvolvidas.     X 
2 5 Atende aos requisitos de iluminação necessários às atividades desenvolvidas.     X 
2 6 Atende aos requisitos de acústica necessários às atividades desenvolvidas.    X  
2 7 Atende aos requisitos de ventilação necessários às atividades desenvolvidas.     X 
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2 8 Atende aos requisitos de conservação necessários às atividades desenvolvidas.    X  
2 9 Atendem aos requisitos de comodidade necessários às atividades desenvolvidas.    X  

2 10 Atendem às normas de acessibilidade ABNT NBR 9050 X     
3 Salas de Reuniões 

3 1 Quantidade suficiente   
 
 
O Departamento não 
possui uma sala de 
reuniões fixa. Quando 
necessário é utilizado 
espaço disponível da 
Faculdade (Ex. 
Auditório, Sala de 
videoconferência. 

3 2 Devidamente equipadas 
3 3 Devidamente mobiliadas 
3 4 Atendem aos requisitos de dimensão necessários às atividades desenvolvidas. 
3 5 Atendem aos requisitos de limpeza necessários às atividades desenvolvidas. 
3 6 Atendem aos requisitos de iluminação necessários às atividades desenvolvidas. 
3 7 Atendem aos requisitos de acústica necessários às atividades desenvolvidas. 
3 8 Atendem aos requisitos de ventilação necessários às atividades desenvolvidas. 
3 9 Atendem aos requisitos de conservação necessários às atividades desenvolvidas. 

3 10 Atendem aos requisitos de comodidade necessários às atividades desenvolvidas. 
3 11 Atendem às normas de acessibilidade ABNT NBR 9050 

4 Salas de aula  
4 1 Quantidade suficiente      X 
4 2 Equipadas adequadamente, conforme especificidades do curso    X  
4 3 Devidamente mobiliadas     X 
4 4 Atendem aos requisitos de dimensão necessários às atividades desenvolvidas.     X 
4 5 Atendem aos requisitos de limpeza necessários às atividades desenvolvidas.     X 
4 6 Atendem aos requisitos de iluminação necessários às atividades desenvolvidas.     X 
4 7 Atendem aos requisitos de acústica necessários às atividades desenvolvidas.     X 
4 8 Atendem aos requisitos de ventilação necessários às atividades desenvolvidas.    X  
4 8 Atendem aos requisitos de conservação necessários às atividades desenvolvidas.    X  
4 9 Atendem aos requisitos de comodidade necessários às atividades desenvolvidas.    X  

4 10 Atendem às normas de acessibilidade ABNT NBR 9050   X   
5 Gabinetes de trabalho para professores 

5 1 Quantidade suficiente (caso não exista, utilizar a menor pontuação)  
 
 
Os professores não 
possuem gabinetes 
fixos. Os mesmos 
realizam atendimento 
a aula em seus 
laboratórios de 
pesquisa e/ou sala 
dos professores. 

5 2  Equipados adequadamente 
5 3 Devidamente mobiliados 
5 4 Atendem aos requisitos de dimensão necessários às atividades desenvolvidas. 

 5 5 Atendem aos requisitos de limpeza necessários às atividades desenvolvidas. 
5 6 Atendem aos requisitos de iluminação necessários às atividades desenvolvidas. 
5 7 Atendem aos requisitos de acústica necessários às atividades desenvolvidas. 
5 8 Atendem aos requisitos de ventilação necessários às atividades desenvolvidas. 
5 9 Atendem aos requisitos de conservação necessários às atividades desenvolvidas. 

5 10 Atendem aos requisitos de comodidade necessários às atividades desenvolvidas. 
5 11 Atendem às normas de acessibilidade ABNT NBR 9050 

6 Equipamentos de informática e Recursos audiovisuais 
6 1 Quantidade suficiente de laboratórios de informática  
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6 2 Quantidade suficiente de equipamento de informática (considerada a proporção 
de 1 terminal para até 30 alunos) 

 
Não existe laboratório 
para pesquisa e 
estudo. Os 
professores utilizam o 
laboratório de Ensino 
em computação (LEC) 

6 3 Quantidade suficiente de equipamentos audiovisuais 
6 4 Qualidade dos equipamentos de informática atende às necessidades do curso 
6 5 Qualidade dos equipamentos audiovisuais atende às necessidades do curso 
6 6 O acesso do aluno aos equipamentos é satisfatório 
6 7 Existência de rede de comunicação científica 
6 8 O acesso à rede de comunicação científica é satisfatório 
6 9 As Instalações dos laboratórios são satisfatórias para o desempenho das 

atividades 
6 10 Atendem às normas de acessibilidade ABNT NBR 9050 

7 Registros acadêmicos (AMBIENTE VIRTUAL OU FIXO(DIRCA) 
7 1 O processo de registros acadêmicos é informatizado (caso não, usar a menor 

pontuação) 
    X 

7 2 O processo garante atualização, confiabilidade e eficiência    X  
 7 3 O acesso aos corpos docente e discente é satisfatório    X  
7 4 Atendem às normas de acessibilidade ABNT NBR 9050 X     

8 Biblioteca 
8 1 Equipada adequadamente   X   
8 2 Devidamente mobiliada   X   
8 3 Atendem aos requisitos de dimensão necessários às atividades desenvolvidas.    X  
8 4 Atendem aos requisitos de limpeza necessários às atividades desenvolvidas.     X 
8 5 Atendem aos requisitos de iluminação necessários às atividades desenvolvidas.   X   
8 6 Atendem aos requisitos de acústica necessários às atividades desenvolvidas.   X   
8 7 Atendem aos requisitos de ventilação necessários às atividades desenvolvidas.   X   
8 8 Atendem aos requisitos de conservação necessários às atividades desenvolvidas.   X   
8 9 Atendem aos requisitos de comodidade necessários às atividades desenvolvidas.   X   

8 10 O acervo  bibliográfico (básico e complementar) atende às demandas do curso  X    
8 11 Os periódicos especializados, indexados e correntes atendem às demandas   X   
8 12 Atendem às normas de acessibilidade ABNT NBR 9050   X   

9 Laboratórios especializados 
9 1 Equipados adequadamente    X  
9 2 Devidamente mobiliados    X  
9 3 Atendem aos requisitos de dimensão necessários às atividades desenvolvidas.    X  
9 4 Atendem aos requisitos de limpeza necessários às atividades desenvolvidas.     X 
9 5 Atendem aos requisitos de iluminação necessários às atividades desenvolvidas.    X  
9 6 Atendem aos requisitos de acústica necessários às atividades desenvolvidas.    X  
9 7 Atendem aos requisitos de ventilação necessários às atividades desenvolvidas.    X  
9 8 Atendem aos requisitos de conservação necessários às atividades desenvolvidas.    X  
9 9 Atendem aos requisitos de comodidade necessários às atividades desenvolvidas.    X  

 9 10 Materiais específicos atendem às necessidades do curso    X  
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9 11 O horário de funcionamento é satisfatório    X  
9 12 O acesso aos corpos docente e discente é satisfatório    X  
9 13 Atendem às normas de acessibilidade ABNT NBR 9050   X   

10 Auditório 
10 1 Equipado adequadamente  

 
 
O Auditório utilizado é 
o da Faculdade de 
Ciências Naturais que 
comportam 54 
pessoas. 

10 2 Devidamente mobiliado 
10 3 Atende aos requisitos de dimensão necessários às atividades desenvolvidas. 
10 4 Atende aos requisitos de limpeza necessários às atividades desenvolvidas. 
10 5 Atende aos requisitos de iluminação necessários às atividades desenvolvidas. 
10 6 Atende aos requisitos de acústica necessários às atividades desenvolvidas. 
10 7 Atende aos requisitos de ventilação necessários às atividades desenvolvidas. 
10 8 Atende aos requisitos de conservação necessários às atividades desenvolvidas. 
10 9 Atende aos requisitos de comodidade necessários às atividades desenvolvidas. 

10 11 O horário de funcionamento é satisfatório 
10 12 O acesso aos corpos docente e discente é satisfatório 
10 13 Atendem às normas de acessibilidade ABNT NBR 9050 

 
 

Legenda: 1=muito fraco(a)  2=fraco(a) 3=regular  4=bom  5=muito bom 
 

 

6.2. REUNIÃO COM DOCENTES E DISCENTES 

 

6.2.1. Reunião com os discentes do curso de Ciências da Computação. 

 

 Esta etapa da avaliação teve como objetivo ouvir os estudantes sobre as condições de 

funcionamento do Campus e da oferta do curso de Ciências da Computação FANAT. Foi 

realizada uma reunião com uma representação de estudantes do curso, a qual foi conduzida 

em conformidade com o Roteiro de reunião - avaliação do aluno, considerando os seguintes 

aspectos: coordenação administrativa; coordenação pedagógica; atividades acadêmicas; 

processo ensino-aprendizagem; instalações (físico-estruturais) e equipamentos. Os itens a 

seguir apresentam a opinião dos estudantes quanto aos aspectos avaliados.  

 

6.2.1.1. Coordenação administrativa – direção do curso  

 Os alunos classificam como atenciosa a atual Administração. Elogiaram ações como a 

instalação de lâmpadas LED e a acessibilidade. A direção sempre presente. Elogiaram a 

conduta do diretor sempre proativa e pronta para atender as demandas.  

 

  



 
 

43 
 

6.2.1.2. Coordenação pedagógica – coordenação de curso 

 Apesar de novo no cargo, foi percebida, pelos alunos, uma gestão voltada para o 

interesse do aluno. Uma Coordenação que dá ênfase no atendimento de demandas do 

interesse do aluno. Foi relatado a existência de uma gestão participativa, que ouve as 

solicitações dos alunos, que, dentro do possível, são atendidas. 

 

6.2.1.3.  Realização das atividades acadêmicas diferenciadas 

 Foi informado que são realizadas várias atividades acadêmicas diferenciadas, dentre 

elas foram citadas o CINEDIGITAL e a SEMANA ACADÊMICA, resultante de parcerias 

com a UFERSA, visitas técnicas e viagens. 

 

6.2.1.4. Processo de ensino-aprendizagem, conteúdo e metodologia utilizados 

 Dependendo do professor, o material de estudo é disponibilizado na plataforma 

ÍNTEGRA. Foi constatado pelos alunos a necessidade de inclusão de disciplinas voltadas 

para as ramificações da Ciência da Computação.  

 Os alunos reconhecem que a evasão no curso é causada pela falta de conhecimento 

sobre ele e se ofereceram para divulgarem nas escolas informações pertinentes que levem as 

pessoas terem um real conhecimento do curso de ciências da computação e de sua 

abrangência. 

 

6.2.1.5. Como acontece o processo de avaliação e a opinião dos discentes acerca dele 

 De acordo com o relato dos professores, a avaliação adotada é satisfatória, uma vez 

que segue as regras do regulamento de cursos de graduação (RCG), relatando desenvolver 

outras formas de avaliação além da prova individual por unidade. 

 

6.2.1.6. Acesso à Internet 

 Os alunos reconhecem que houve melhorias, porém o acesso não é suficiente. 

Apresenta um desempenho não regular, sendo necessário muitas vezes procurar um local de 

acesso. 

 

6.2.1.7. Disponibilidade de acervo na biblioteca para o curso e outras necessidades 

referentes a esse serviço 

 A Biblioteca não é utilizada por todos os professores. Estes disponibilizam arquivos 

em PDF. Mas classificaram o acervo 50% obsoleto., não atualizado.  
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Para os alunos a biblioteca apresenta um ambiente insalubre, acervos de difícil localização. 

 

6.2.1.8. Qualidade da reprografia 

 De boa qualidade. Necessário repensar o tamanho, pois mostra-se insuficiente para a 

quantidade de alunos.  

 

6.2.1.9. Infraestrutura – Pontos positivos e negativos 

 Houve melhoras nas salas. Porém os alunos se sentem prejudicados por conta da 

claridade das salas de janelas de vidro, que atrapalham a projeção do material de estudo na 

sala de aula. 

Reclamaram da falta de produtos de limpeza nos banheiros. 

 

6.2.2. Reunião com os docentes do curso de Ciências da Computação 

 

 Os docentes destacaram os seguintes aspectos 

 

6.2.2.1. Coordenação administrativa – direção do curso 

 Os professores salientaram a agilidade com que o diretor executa sua função. Acham 

positiva a forma como conduz a gestão, delegando tarefas aos demais. 

 

6.2.2.2. Coordenação pedagógica – coordenação de curso 

 Para os pesquisados o coordenador e um gestor sempre disponível e acessível. Sempre 

presente. Assíduo. 

 

6.2.2.3. Realização de atividades acadêmicas diferenciadas. Em caso de não realização, 

informar o porquê. 

 Os professores afirmam que o curso oferece sim atividades acadêmicas diferenciadas. 

Tais como: utilização dos laboratórios, promoção de eventos e aulas de campo; Oferta de 

projetos integrados oportunizando uma visão ampliada dos problemas. Jornada de 

computação além do incentivo a pesquisa.  

Houve críticas quanto a oferta de ônibus por parte da administração(disponibilidade 

divulgada muito próxima aos eventos impossibilitando o agendamento de visitas. 
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6.2.2.4. Como planeja e executa os conteúdos ministrados 

 Planejamento antecipado e adequado à necessidade do aluno ou adversidades. 

 Incentivo ao estudo de línguas estrangeiras; 

 Preocupação em adequar o conteúdo à realidade do aluno. 

 

6.2.2.5. Processo de avaliação adotado e se atende à realidade dos alunos 

 Retidão por conta da base curricular do aluno. Os professorem justificam a evasão em 

função do não conhecimento prévio do curso por parte dos alunos. 

 Oferta de disciplinas em caráter especial. 

 Os professores falaram sobre uma oferta de disciplinas introdutórias em nova grade. 

 

6.2.2.6. Acesso à Internet 

 Houve uma significativa melhora na visão dos professores. Porém o acesso ainda não 

chega a todas as salas. Consideram a qualidade não boa da internet. Também foi discutida 

necessidade de liberação da rede para a pesquisa. 

 

6.2.2.7. Disponibilidade de acervo na biblioteca para o curso e outras necessidades 

referentes a esse serviço 

 Mesmo não sendo uma prática dos alunos, conforme foi dito na avaliação, os 

professores consideram bom o acervo da Biblioteca.  

 

6.2.2.8. Qualidade da reprografia 

 Os professores consideram bom o serviço, embora seja pouco utilizado no momento. 

 

6.2.2.9. Infraestrutura – Pontos positivos e negativos 

 Os professores elogiaram a estrutura das salas de aula, inclusive com carteiras novas. 

 E apontam algumas necessidades: 

a) Necessidade de aplicação de películas para reduzir o reflexo do quadro branco. 

b) Ativação dos laboratórios; 

c) Reformulação do espaço para atendimento aos alunos; 

d) Banheiros: Alguns não funcionam outros são fechados para guarda de material de 

limpeza faltam portas (inclusive o banheiro de acessibilidade; 

e) Controle da presença de animais; 

f) Adequação do horário de atendimento da secretaria ao horário das aulas. 
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7. DAS RECOMENDAÇÕES 

 
 7.1.Para a direção da faculdade:  

 Reivindicar, dos órgãos competentes da Instituição, melhoria no acesso à Internet e na 

ampliação de equipamentos para uso pelos estudantes e professores 

(computadores/impressoras);  

 Reivindicar dos órgãos competentes da Instituição, melhoria dos banheiros, no sentido de 

tornarem-se mais adequados, pois o espaço para banho não está apropriado, nem possui o 

suporte necessário ao acesso de cadeirantes (largura das portas, corrimãos), bem como há 

espaços utilizados para outros fins, como guarda de material de limpeza, vassouras, rodos, 

etc, tornando o ambiente descaracterizado para as funções a que se destina.  

 Reivindicar dos órgãos competentes da Instituição, atualização do acervo bibliográfico do 

curso. 

 Reivindicar dos órgãos competentes da Instituição, a sistematização no controle da presença 

de animais no campus, de modo racional, viabilizando o bem-estar animal.  

 

7.2.Para o departamento do curso 

 Continuar a estimular os professores no uso de outros métodos de avaliação, além da prova 

escrita; 

 Buscar a viabilização do aumento de bolsas para os estudantes; 

 Reivindicar dos órgãos competentes da Instituição, reformulação do espaço para 

atendimento aos alunos; 

 Reivindicar dos órgãos competentes da Instituição, a ativação dos laboratórios; 

 Reivindicar dos órgãos competentes da Instituição, a necessidade de aplicação de películas 

para reduzir o reflexo do quadro branco; 

 Adequar o horário de atendimento da secretaria ao horário das aulas. 

 

7.3.Para a administração central 

 

 Viabilizar a ampliação do espaço físico, melhoria da climatização e conservação do 

mobiliário da Biblioteca e do acervo bibliográfico; 

 Viabilizar a ampliação de equipamentos de informática (microcomputadores); 

 Viabilizar a melhoria de acesso à Internet; 
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 Viabilizar o aumento de máquinas de reprografia, objetivando diminuição de fila e 

consequentemente de tempo. 

 

 Destacamos, que cabe à COSE a solicitação das recomendações mencionadas a cada 

setor específico, como também o acompanhamento\monitoramento de sua realização ou 

possibilidade de realização futura. As referidas informações deverão fazer parte do relatório 

semestral a que a COSE está obrigada a fornecer à CPA, de acordo com o regimento interno 

desta. 
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Siglas cadastradas no Subsistema de Avaliação Institucional 

 

AAE Alunos Envolvidos com 
Atividades de Extensão 

DP Docentes Pesquisadores 

AAMC Alunos Envolvidos com 
Atividades de Monitoria 

DPGG Docentes em Ensino de Pós-
Graduação 

ABC Alunos Bolsistas do Curso DT20 Docentes com Regime de Trabalho 
de 20 Horas 

AEC Alunos em Estágio Curricular DT40 Docentes com Regime de Trabalho 
de 40 Horas 

AECS Alunos em Estágio Curricular 
Supervisionado 

DTI Docentes com Regime de Trabalho 
de com Dedicação Exclusiva 

AEX Atividades de Extensão 
Concluídas 

DV Docentes Visitantes 

AEXD Atividades de Extensão em 
Desenvolvimento 

EBF1 Salas Destinadas às Aulas 

AG Alunos de Graduação EBF2 Salas Destinadas à Administração 
Acadêmica 

AICC Alunos em Iniciação Científica do 
Curso 

EBF3 Salas Destinadas às Atividades 
Acadêmicas 

AINI Alunos Ingressantes em Vagas 
Não Iniciais 

EBF4 Salas Destinadas a Professores  

AITJ Alunos Ingressantes Ordem 
Judicial 

EXPD1 Experiência Docentes na UERN  

AITO Alunos Ingressantes Por 
Transferência Ex Officio 

EXPD2 Experiência Docentes na UERN  

AIVI Alunos Ingressantes em Vagas 
Iniciais 

EXPD3 Experiência Docentes na UERN  

APM Alunos em Programa Institucional 
de Monitoria (PIM) 

EXPD4 Experiência Docentes na UERN  

APP Alunos em Programa de Educação 
Tutorial (PET) 

GP Grupos de Pesquisa 

CHDG Carga Horária Docente Dedicada 
as Atividades de Gestão 

MESP Monografias de Especialização 
Defendidas por Semestre 

CHE Carga Horária por Semestre em 
Atividades de Extensão 

MG Monografias de Graduação 
Defendidas por Semestre 

CHG Carga Horária por Semestre de 
Ensino de Graduação 

NCAI Computadores com acesso à 
Internet 

CHOM Carga Horária Dedicada 
Orientação de Monografias 

NCC Computadores para o Curso 

CHP Carga Horária por Semestre em 
Atividades de Pesquisa 

NIC Impressoras Para o Curso 

CHPG Carga Horária por Semestre de 
Ensino de Pós-Graduação 

NPE Núcleos de Pesquisa e estudo em 
Atividades no Departamento 

COD Créditos Ofertados pelo 
Departamento 

NRET Retroprojetores 

CPGE Cursos de Pós-Graduação do 
Departamento 

NTP Telas para Projeção 

DAEX Docentes em Atividade de NTV Aparelhos de TV 
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Extensão 
DAM1 Docentes com Orientação de 

Monografia na Graduação 
NVD Aparelhos de Vídeo/DVD 

DAM2 Docentes com Orientação de 
Monografia na Especialização 

PD Total de Docentes por Semestre 

DAPE Docentes em Atividade de 
Pesquisa 

PEE Participação de Estudantes em 
Eventos 

DC Docentes do Departamento PPD Projetos de Pesquisa em 
Desenvolvimento 

DCB Docentes em Capacitação com 
Bolsa 

PQ Projetos de Pesquisa Concluídos 
no Semestre 

DCS Docentes Contratados ou 
Substitutos 

PUB1 Publicações Científicas 

DD Docentes Doutores PUB2 Publicações Científicas 
DES Docentes Especialistas PUB3 Publicações Científicas 
DEX Docentes em Exercício  PUB4 Publicações Científicas 
DG Docentes Graduados TAF Técnicos em Atividades - Fim 

DGO Disciplinas da Graduação 
Ofertadas por Semestre pelo Curso 

TAM Técnicos em Atividades – Meio 

DINE Alunos com Deficiência 
(necessidade especial) 

TECP Técnicos com Contrato Provisório 

DM Docentes Mestres TEQP Técnicos Efetivos 
DMO Docentes com Monitoria TNE Técnicos com Deficiência 

(necessidades especiais) 
DOC Docentes Cedidos TNM Técnicos com Nível Médio 
DOD Docentes Afastados – Doutorado TNS1 Técnicos com Nível Superior 

DODM Docentes com Orientação/Co-
orientação no Mestrado 

TNS2 Técnicos com Título de 
Especialista 

DOL Docentes de Licença TNS3 Técnicos com Título de Mestre 
DOM Docentes Afastados – Mestrado TP30 Técnicos em tempo Parcial 
DONE Docentes com Deficiência 

(necessidades especiais) 
TP40 Técnicos em tempo Integral 
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Indicadores Cadastrados no Subsistema de Avaliação 

 

Indicador Nome 

Fórmula 

Descrição 

Parâmetros 

ITCD Índice de Titulação do Corpo Docente 

 

(10*{DES}+30*{DM}+60*{DD})/{DC} 

Indica a capacidade da instituição de capacitar seus professores. 

 

{ITCD>=25= ‘A’} {ITCD>=20 E ITCD<25= ‘B’} {ITCD>=16.6 E ITCD<20= C’}{ITCD>=13 

E ITCD<16.6= ‘D’} {ITCD>=0 E ITCD<13= ‘E’} 

IRT Índice de Regime de Trabalho 

 

 

(60*{DTI}+60*{DT40}+30*{DT20})/{DC} 

Indica a dedicação dos docentes nas atividades fins (ensino, pesquisa e extensão) e nas 

atividades meio (gestão) do curso 

 

{IRT>=40 ‘A’} {IRT>=35 E IRT<40 ‘B’} {IRT>=26,5 E IRT<35} {IRT>=17,5 E IRT<26,5 = 

‘D’} {IRT<17,5 = ‘E’} 

TEE Taxa de Eficiência da Extensão  

 

({DAEX}/{DC}*100) 

Indica a participação do corpo docente em atividades de extensão 

 

{TEE>=50 = ‘A’} {TEE>=40 E TEE<50 ‘B’} {TEE>=30 E TEE<40 = ‘C’} {TEE>=20 E TEE 

<30 = ‘D’} {TEE<20 = ‘E’}  

TEP Taxa de Eficiência da Pesquisa 

 

({DAPE}/{DC}*100) 

Indica a participação do corpo docente em atividades de pesquisa 

 

{TEP>=12 = ‘A’} {TEP>=9 E TEP<12 = ‘B’} {TEP>=6 E TEP<9 = ‘C’} {TEP>=3 E TEP<6 = 

‘D’} {TEP<3 = ‘E’} 
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RDD Relação Disciplina/Docente 

 

{DGO}/{DEX} 

Equivale ao número de disciplinas ofertadas pelo departamento/número de docentes do quadro 

permanente + os docentes substitutos + os docentes contratados 

 

{RDD<2 = ‘A’} {RDD>=2 E RDD<3 = ‘B’} {RDD>=3 E RDD<4 = ‘C’} RDD>=4 E RDD<5 

= ‘D’} {RDD>=5 = ‘E’} 

TDPG Taxa de Docentes na Pós-Graduação 

 

({DPGG}/{DC}*100) 

Indica a atuação dos docentes na pós-graduação 

 

{TDPG>=50= ‘A’}  {TDPG>=40 E TDPG<50= ‘B’}{TDPG>=30 E TDPG<40= ‘C’} 

{TDPG>=20 E TDPF<30= ‘D’} {TDPG<20= ‘E’} 

 

 

 

 


