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1. APRESENTAÇÃO

No presente relatório realizamos uma diagnose parcial das condições de ensino do

curso  de  graduação  em  Letras  –  Língua  Portuguesa,  disponibilizado  no  Campus

Avançado  Pref.  Walter  de  Sá  Leitão  (CAWSL),  no  município  de  Assu/  RN  da

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) no semestre de 2017.1. Seu

conteúdo é baseado nos dados fornecidos pelo relatório para avaliação interna, obtido por

meio da avaliação realizada por professores e alunos, em formulário  on-line, no portal

acadêmico da universidade. O documento reúne aspectos relevantes do curso relativos à

atuação  didático-pedagógica  do  professor,  avaliação  curricular  e  condições  de

infraestrutura (instalações físicas, equipamentos e serviços). 

Sob esta perspectiva, sua natureza diagnóstica se coloca importante componente

do processo  de avaliação interna  do  referido  curso,  uma vez  que  permite,  tendo por

referência o levantamento dos dados aqui expressos, um conhecimento preliminar das

potencialidades e das fragilidades do seu contexto interno e externo. Tal possibilidade se

configura como ferramenta salutar ao desenvolvimento das atividades de planejamento

do curso,  do  Campus  onde está  inserido,  e  da  UERN como um todo.  Assim,  faz-se

importante destacar que os resultados desse diagnóstico serão discutidos com o mesmo

intuito  de  que  possam  subsidiar  o  estabelecimento  de  prioridades  e  estratégias

direcionadas à superação das problemáticas detectadas e, de igual modo, à construção de

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

Quanto à análise dos dados, os formulários apresentam 04 níveis de respostas que

oferecem uma gradação dos dados, que são sempre, a maioria das vezes, poucas vezes e

nunca. Optamos por considerar como referência a resposta sempre no sentido de ser esse

o padrão buscado para o curso, alertando, no entanto, que as demais respostas também

serão consideradas na análise. 

2. IDENTIFICAÇÃO DA COSE

QUADRO 1: Membros da COSE e respectivas classes representantes

Membro Classe Representante
Prof.ª Dr.ª Nádia Maria Silveira Costa de Melo Docente
Prof.ª Dr.ª Lílian de Oliveira Rodrigues                 Docente
Graduanda Bárbara Fabíola dos S. Barros Discente
Secretário Diego Alves Martins Malveira Técnico-administrativo

Fonte: Portaria 033/2017/DA/CAWSL (data da nomeação: 22.08.2017)
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3. RELATO DAS ATIVIDADES

Como todo processo que requer etapas e fases para sua composição, o relatório de

avaliação interna do curso de Letras – Língua Portuguesa – do CAWSL, relativo às ações

desenvolvidas pela comissão setorial de avaliação (COSE) foi produzido durante o mês

de julho de 2018, sendo conduzido pelos membros dessa comissão. 

As atividades aqui relatadas iniciaram-se com uma reunião entre os membros da

comissão para o início das atividades do período de 2017.1, realizada no dia 23 de agosto

de 2017. O intuito foi planejar as atividades para o semestre, promovendo o incentivo à

participação dos alunos na avaliação institucional a ser realizada  on-line na Plataforma

Íntegra, para docentes e discente no período de 18 de setembro a 02 de outubro de 2017.

Para tanto,  foram realizadas ações para divulgar o trabalho da comissão por meio de

encontros  com  os  alunos,  realizados  por  turma,  no  qual  foram  distribuídos  folders

informativos, foram apresentados os membros da equipe, explicado o trabalho realizado

pela comissão e enfatizadas a necessidade e a importância da participação dos alunos no

processo de avaliação. Após a avaliação realizada, o total de questionários aplicados foi

de 245, sendo 237 formulários de alunos e 17 de professores.

Após essa atividade, foi agendado com o Departamento de Letras a apresentação

dos resultados obtidos no relatório do semestre de 2016.2, em plenária departamental.  Na

ocasião foi possível refletir em conjunto sobre o desempenho individual e coletivo do

corpo docente no sentido de propor ações de melhoria das fragilidades encontradas. 

E, por fim, no início de julho de 2018, após o recebimento dos dados da avaliação

tabulados, foram realizadas reuniões para confecção do presente relatório, iniciando pelo

diagnóstico e discussão dos dados e redação final do relatório.

O diagnóstico foi organizado pelos itens constantes na avaliação que passamos a

analisar abaixo.
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4. ANÁLISE DOS DADOS

4.1 Atuação didático-pedagógica do professor
4.1.1 Desempenho do corpo docente no curso

Quadro 1- Desempenho do corpo docente no curso1

FONTE: SAE/ UERN

O quadro diz respeito a avaliação geral realizada pelos alunos sobre a atuação dos

docentes. É possível perceber uma excelente avaliação do corpo docente, uma vez que

dos 23 componentes curriculares avaliados, 05, ou 21,73%, são avaliados com a nota

máxima que é 10,0. Além desse fato, 16 outros componentes, ou 69,56%, são avaliados

com nota superior a 9,2. Os 02 componentes avaliados abaixo desse patamar, também

apresentam boa avaliação, uma vez que são avaliados  com as notas 8,5 e  8,0,  o que

mantém o curso com uma ótima média nesse quesito.

4.1.2 Apresentação do PGCC pelo docente – avaliação dos alunos

1 O nome dos docentes foram omitidos para evitar constrangimentos ou similares.
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Quadro 2- Apresentação do Plano Geral do componente Curricular pelo docente avaliado

pelos alunos

FONTE: SAE/ UERN

Nesse item temos um resultado satisfatório, pois a avaliação revela que, nos 228

formulários  apresentados,  216,  ou  94,73%,  revelam que  os  docentes  apresentaram e

discutiram o plano geral do componente curricular (PGCC) em sala de aula. Apenas 12

formulários,  ou  5,26%,  indicam que  esse  fato  não  ocorreu.  É  necessário  olhar  com

atenção esse último número, uma vez a quantidade de 12 formulários (ou 12 alunos)

corresponde ao número mínimo de matriculados em um componente curricular. Esse fato

nos indica que pode corresponder ao número de discentes de uma turma.

Destacamos que a ação de entrega e discussão do PGCC é bastante significativa,

uma vez que situa o discente no curso e nas ações e conteúdo do componente curricular,

dando  a  conhecer  as  demandas  da  disciplina  e  procedimentos  do  professor,  além de

permitir  acompanhar  a  adequação  do  trabalho  do  docente  à  proposta  apresentada  no

projeto pedagógico do Curso (PPC).
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4.1.3 Avaliação dos alunos sobre a avaliação didático-pedagógica dos docentes

Quadro 3 – Avaliação dos alunos sobre a atuação didático-pedagógica dos professores

FONTE: SAE/ UERN

Essa  avaliação  detalha  a  outra  já  comentada  no  item  4.1.1  do  desempenho

docente. Aqui a atuação do professor é mensurada por meio de critérios estabelecidos que

incluem (i) o planejamento geral da disciplina e a relação com o que foi apresentado no

PGCC; (ii) a atuação didática do professor, promovendo a reflexão sobre a didática, a

metodologia, a abordagem de conteúdos, a avaliação e a postura do docente em sala de

aula e no trato com os alunos; (iii) a interação da disciplina com outros eixos do trabalho

acadêmico como pesquisa e extensão e (iv) a observância ao compromisso do servidor

público com seu trabalho, como assiduidade e pontualidade ao horário de aulas.
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De maneira geral a avaliação foi positiva, uma vez que temos 10 (50%) quesitos

acima de 80% e 08 (40%) quesitos acima de 70% dentre os 20 avaliados. Assim, temos

18 quesitos, ou 90% da avaliação, acima de 70%. 
Como já relatado, 94,9% dos docentes entregam e discutem satisfatoriamente o

PGCC  em  sala  de  aula,  bem  como  são,  97,5%  assíduos  ao  trabalho,  revelando  o

compromisso do corpo docente com sua atuação, embora essa média caia para 85,7%

quando perguntado se os docentes iniciam a aula no horário previsto. Entre os demais

itens relacionados à atuação didática do professor, destacamos aqueles que se referem à

dinamicidade da metodologia utilizada, à diversificação dos procedimentos de ensino, ao

tempo suficiente para abordagem do conteúdo e à organização dos conteúdos em uma

relação lógica que tem avaliações com média de 72%.
Os itens que tiveram avaliação abaixo da média esse item dizem respeito à baixa

interação  do  conteúdo  do  componente  curricular  com outras  disciplinas  (59,5%)  e  à

pouca disponibilidade dos docentes para horário extraclasse (69,2%). O primeiro item,

além de ser o que tem a avaliação mais baixa, também tem um dos mais altos índices da

resposta nunca, com a percentagem de 6,8%. Essa informação revela a necessidade de se

pensar  ações  em  conjunto  entre  os  componentes  curriculares  que  desenvolvam  a

interdisciplinaridade entre eles, uma vez que esse também apareceu como o item mais

mal avaliado pelos discentes no semestre anterior.  O último ponto deve ser ponderado

com a  especificidade  dos  alunos  que  são,  em sua  maioria,  moradores  de  municípios

circunvizinhos  à  cidade  de  Assu,  sede  do  Campus,  e  têm  dificuldade  de  estar  na

universidade em outros turnos. 
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4.1.4 Avaliação do corpo docente sobre a sua atuação didático-pedagógica

Quadro 4- Avaliação do corpo docente sobre a sua atuação didático-pedagógica

FONTE: SAE/ UERN

Os  docentes  também  apresentam  em  sua  avaliação  um  resultado  satisfatório

relativo à  própria  atuação docente.  Entretanto os  docentes  oferecem uma média mais

variável, compreendida entre 35,3% e 100,0%. Entre eles, 04 itens indicam 100% e em

03 deles se aproximam com a avaliação dos discentes, ficando acima de 92,4%. 
O item de menor avaliação, que diz respeito à interação do Componente curricular

com outras disciplinas (35,3%), é coincidente com a menor avaliação dos alunos, o que

indica que os professores estão conscientes das dificuldades enfrentadas por eles em suas
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disciplinas. 
Outro  item  que  apresenta  a  mesma  percentagem que  indica  a  pior  avaliação

(35,3%) diz respeito ao início e término do horário das aulas,  mas nesse item, difere

bastante da avaliação dos alunos (85,7%). Ponderamos que a avaliação desse item tem a

ver com a especificidade do transporte dos alunos que vêm de outros municípios. Esses,

por  fatores  que  são  externos  à  universidade,  em muitos  casos,  chegam tarde  para  o

horário de início das aulas, ocasionando o atraso das atividades do componente curricular.
Observamos que na avaliação dos docentes há mais  itens que estão abaixo da

média de 70% do que na avaliação dos alunos. Enquanto a primeira apresenta 02 itens, os

docentes se avaliam em abaixo da média em 07 itens. Alguns se aproximam da avaliação

dos alunos, como os itens sobre o tempo destinado à abordagem do conteúdo (alunos

72,6% e docentes 64,7%); o uso de uma metodologia dinâmica conteúdo (alunos 71,3% e

docentes  58,8%);  o  uso  de  procedimentos  diversificados  conteúdo  (alunos  70%  e

docentes 64,7%) e disponibilidade para atendimento aos alunos no horário extraclasse

conteúdo (alunos 69,2% e docentes 70,6%). 
Um item bem abaixo da média, com o percentual de 52,9%, é o que indaga sobre

o cumprimento dos conteúdos previstos no PGCC. Esse percentual é bem diferente na

avaliação dos alunos (82,3%) para o mesmo item. Acreditamos que os professores, por

terem uma noção geral de suas disciplinas e dos conteúdos que a compõem têm maior

possibilidade  de  avaliar  o  que deixou de  ser  trabalhado.  Suspeitamos  ainda  que  esse

problema tem relação com as recorrentes interrupções do calendário acadêmico, seja por

eventos externos à universidade ou por atividades que surgem em meio ao calendário

escolar.  Lembramos  que  o  semestre  de  2017.1  foi  permeado  por  uma  série  de

intercorrências  com  atividades  de  mobilização  dos  servidores  da  universidade  que

reivindicava justas condições de trabalho e negociações para resolver os atrasos salariais

constantes.
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4.1.5 Avaliação dos alunos pelos professores
Quadro 5 – Avaliação dos alunos pelos professores

FONTE: SAE/UERN

Os dados quantitativos atestam que o corpo docente avalia  os  discentes como

relativamente preparados para acompanhar os conteúdos com êxito. Assim, afirma que,

na maioria das vezes, eles estão aptos (58,8,9%), sempre (23,6,7%) e poucas vezes (17,6)

são  detentores  de  uma  formação  básica  que  os  habilitam  a  alcançarem  um  bom

desempenho nos componentes curriculares. O desempenho igual ou superior a sete, na

disciplina, é de 58,8% sempre; 29,4% maioria das vezes; e; 7,1 % poucas vezes, o que

atesta esse raciocínio. Há uma frequência assídua às aulas, revelando que o púbico aprova

o curso,  evitando a falta.  No quesito  pontualidade,  a maioria das vezes são pontuais

(70,61%), sempre (29,4%), muito provavelmente por causa do problema do transporte já

levantado  no  item  4.1.4.  Quanto  ao  cumprimento  das  atividades  solicitadas  nas

disciplinas, 82,4% os alunos as cumprem  sempre, segundo 82,4% dos docentes. Além

disso, os discentes procuram estabelecer relação entre o conteúdo abordado na disciplina

e outros sempre para (64,8%) dos docentes. Temos índice de 70,6% para os itens sobre a

participação dos discentes em outras atividades acadêmicas, além das disciplinas do curso

e sobre os alunos que procuram o professor fora do horário de aulas. É importante cruzar

esse último dado com os itens 4.1.3 e 4.1.4, quando os alunos (69,2%) e professores

(70,6%) avaliam a disponibilidade dos docentes de atender em horários extraclasse.

Ainda é necessário destacar que a avaliação dos docentes em relação aos discentes

melhorou em todos os itens avaliados, o que atesta cada vez mais a qualidade do nosso

corpo discente e seu interesse pelo curso.
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4.1.6 Autoavaliação dos alunos

Quadro 6- Autoavaliação dos alunos

FONTE: SAE/UERN

A autoavaliação dos alunos mostra uma distorção de percentual se comparada à

que o docente mensurou. No entendimento do aluno, no início da disciplina, ele estava

com uma formação básica satisfatória (95,6%) para alcançar bom desempenho nela. Mais

de 85% afirmam dedicar-se aos estudos além do horário da aula, ser assíduos às aulas,

perceberem  a  importância  da  disciplina  para  sua  formação  e  pretendem  atuar

profissionalmente em sua área de formação. Essas afirmações são muito positivas, pois é

o que a sociedade espera deles. De todos os critérios estabelecidos, o único que teve um

percentual  reduzido  (41,8%),  refere-se  à  procura  de  orientação  com  o  professor  em

horário extra sala de aula. 



13

4.2 Avaliação do componente curricular

4.2.1 Avaliação dos componentes curriculares pelo corpo docente

Quadro 7 - Avaliação dos componentes curriculares pelo corpo docente

FONTE: SAE/UERN

O corpo docente (94,2%) considera adequada a carga horária destinada à efetiva

aprendizagem da disciplina. Logo, não há necessidade de se fazer alteração na questão

hora/aula do componente curricular avaliado. 

No  entanto,  como  no  relatório  anterior  e  com  índices  ainda  menores,  é

preocupante observar que as disciplinas fazem pouca articulação com a pesquisa (35,3%

sempre)  e  (41,2% a  maioria  das  vezes).  Em uma  escala  mais  preocupante  estão  as

articulações com as atividades de extensão, uma vez que apenas 5,9% indicam sempre,

29,4% a maioria das vezes, 23,5% poucas vezes e 41,2% nunca. 

Um dado importante é que 82,4,5% dos docentes afirmam lecionar a disciplina de

sua área de formação e 41,3% tem ministrado essa disciplina no mesmo curso, o que

eleva o nível da formação dos alunos.
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4.3 Condições de infraestrutura para o desenvolvimento do componente curricular

4.3.1 Avaliação pelo corpo discente – condições de infraestrutura.

Quadro 9 - Avaliação das condições de infraestrutura pelos alunos

FONTE: SAE/UERN

As respostas dos alunos às questões propostas apontam para uma avaliação

satisfatória,  considerando  índices  próximos  de  50%,  da  sala  de  aula  (59,1%),  do

transporte para aulas de campo (43,8%), da sala para atendimento aos alunos (42,6), dos

recursos didáticos (44,4%) e dos serviços da biblioteca (59,1%). Essa apresenta ainda

índices de 47,4% satisfatório em relação ao acervo e ao espaço físico.

O laboratório revela-se um ponto frágil com avaliações entre 34,6%, em relação

ao espaço físico, 28,2% em relação aos materiais e 28,2% em relação aos equipamentos,

o que exige uma atenção no sentido de identificar o problema e buscar soluções. 

A sala de multimídia foi teve baixa avaliação satisfatória (34,2%). 

É importante destacar que as avaliações apresentam declínio se considerado os

índices do semestre anterior.
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5. Encaminhamentos

Para a direção do Campus:

A direção do campus deve continuar atenta às solicitações do curso tendo em vista

a sua melhoria. Como por exemplo, 

 ampliar e atualizar o acervo bibliográfico para melhor atender a demanda

do  curso  de  Letras-português,  viabilizar  o  acesso  à  biblioteca  sem

interrupção de turnos,  ou seja,  que esteja  acessível  ao aluno das  8h às

21h30.
 procurar junto à administração não só o acesso à internet, mas que não

existam restrições de páginas (Youtube, Facebook etc) e que a navegação

disponibilizada seja de boa qualidade (rapidez no acesso) para que atenda

a demanda do campus. 
 viabilizar o pleno acesso ao laboratório de informática de segunda à sexta,

das 8h às 22h, sem intervalos para almoço ou jantar, bem como estar com

todos  os  computadores  em  pleno  funcionamento  e  com  acesso  à  net

disponibilizados para o corpo discente, no referido laboratório. 
 Ver junto às prefeituras parceiras a pontualidade, no tocante, aos veículos

que transportam os alunos de sua cidade para a UERN, considerando que

há ônibus chegando após às 19h30, ou seja,  na segunda aula,  já que a

primeira aula começa às 18h50. Por outro lado, ao término, o horário de

saída  dos  ônibus  ocorre  por  volta  das  22h,  quando  deveria  ser  às

22h25min, pelo menos. Isso parece um descaso e desrespeito ao trabalho

efetuado pela academia. 
 ampliar o acesso ao serviço de reprografia para tempo integral (7h às 22h)

e melhoria na qualidade das cópias.  
 Evitar a alteração do secretário do curso.

Para o departamento do curso

 Continuar proporcionando discussões em torno das diretrizes curriculares
do curso promovendo debates, assim como provocando uma reflexão em
torno da pesquisa e da extensão. 

 Evitar o rodízio de secretário do DLV.

Para a AAI
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 rever as questões avaliadas e as opções limitadas de respostas.
 Aplicar algum tipo de penalidade para o aluno que não responder ao questionário

online (não poder renovar a matrícula, por exemplo).

Para a administração central

Para a Biblioteca: 

 Verificar solicitações para aquisição de acervo mais atualizado para o curso de
Letras – Língua Portuguesa. 

Para a UPD: 

 Verificar o acesso e a qualidade de navegação da internet no Campus de Açu.
 Dar acesso incondicional aos sítios da WEB.
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 Anexos
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ANEXO A

 Cópia das atas das reuniões realizadas



19



20

Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Secretaria de Estado da Educação e da Cultura – SEEC
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN
CGC – 08.258.295/0001-02
Reconhecida pela Portaria Ministerial Nº 874/93 – CFE
Campus Avançado Prefeito Walter de Sá Leitão
Departamento de Letras Vernáculas - DLV/ CAWSL / UERN
Rua Sinhazinha Wanderley, 871-Centro/CEP: 59650 – 000 – Assu - RN
Fone: (84)3331-2411     E-mail: dlvcawsl@gmail.com  
 

ATA DE REUNIÃO DA COSE

Aos  vinte  e  três  dias  do  mês  de  agosto  de  dois  mil  e  dezessete,  às  9h,  na  sala  do
Departamento de Letras Vernáculas, teve início a reunião entre os membros da COSE/
DLV com a seguinte pauta: 1. Análise dos dados da avaliação on-line via plataforma
íntegra.  e  2.  Distribuição  de  tarefas  para  produção  do  relatório  de  avaliação
referente ao semestre 2016.2. Estiveram presentes na reunião a profa. Dra. Nádia Maria
Silveira  Costa  de  Melo  (Coordenadora),  a  profa.  Dra.  Lílian  de  Oliveira  Rodrigues
(representante  docente),  Bárbara  Fabíola  dos  S.  Barros  (representante  discente)  e  o
técnico-administrativo Diego Alves Martins Malveira. A reunião foi declarada aberta pela
Profa. Nádia Melo, que apresentou e deu boas-vindas aos novos membros da comissão.
Logo em seguida a docente prosseguiu com o debate do ponto da pauta: 1. Análise dos
dados  da  avaliação  on-line via  plataforma íntegra. Sobre  esse  ponto  a  professora
Nádia apresentou os dados recebidos da secretaria do campus, relativos ao semestre de
2016.1 e a equipe fez uma breve discussão sobre a interpretação desses dados, com vistas
à produção do relatório semestral da COSE para ser apresentado aos pares e enviado a
CPA. Na sequência, a equipe definiu uma metodologia para otimizar o trabalho com os
dados, assim, a professora Nádia passou ao segundo ponto da pauta: 2. Distribuição de
tarefas para produção do relatório de avaliação referente ao semestre 2016.2. Foram
definidos 09 itens de análise, conforme tabelas da avaliação on-line. Ficou deliberado que
cada  membro  ficaria  responsável  pela  análise  e  redação  de 02 itens  cada,  ficando  a
professora Lílian responsável por 03 itens. Também foi decidido que os textos produzidos
deveriam ser enviados para o e-mail da coordenadora até o dia 30 de agosto e definiu-se
para o dia 06 de setembro uma reunião para socialização dos resultados e redação final do
relatório. Nada mais havendo a tratar, a Profa. Nádia Maria Silveira encerrou a reunião e
eu, Diego Alves Martins Malveira, secretário da COSE/DLV, lavrei a presente ata às 12h
que vai assinada por mim e pelos demais presentes.

Assu (RN), 23 de agosto de 2017.
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ATA DE REUNIÃO DA COSE

Aos seis dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às 9h, na sala do Departamento
de Letras Vernáculas,  teve início a reunião entre os membros da COSE/ DLV com a
seguinte pauta: 1 apresentação de dados e redação final do relatório da COSE 2016.1.
Estiveram  presentes  na  reunião  a  profa.  Dra.  Nádia  Maria  Silveira  Costa  de  Melo
(Coordenadora),  a  profa.  Dra.  Lílian  de  Oliveira  Rodrigues  (representante  docente),
Bárbara Fabíola dos S. Barros (representante discente) e o técnico-administrativo Diego
Alves Martins Malveira. A reunião foi declarada aberta pela Profa. Nádia Melo, passando
ao único  ponto de pauta  1 apresentação de dados e  redação final  do relatório da
COSE 2016.1. A professora Nádia apresentou o texto do relatório final feito a partir dos
dados recebidos dos membros da comissão. A equipe fez uma breve discussão sobre o
texto e propôs pequenas alterações. O relatório foi aprovado e a professora Nádia Costa
ficou responsável por realizar as alterações e fazer a impressão final. Nada mais havendo
a tratar,  a  Profa.  Nádia Maria  Silveira  encerrou a reunião e eu,  Diego Alves Martins
Malveira, secretário da COSE/DLV, lavrei a presente ata às 11h, que vai assinada por
mim e pelos demais presentes.

Assu (RN), 06 de setembro de 2017.
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ANEXO B

Folder de apresentação da COSE
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