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I – DADOS DA INSTITUIÇÃO 
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Natureza: Universidade - Instituição pública Federal 
Estado: Minas Gerais    
Município: São João Del Rei 
 

 
Composição da CPA 

Nome (assinalar, com um *, o nome do 
coordenador da CPA) 

Segmento que representa (docente, 
discente, técnico-administrativo, sociedade 
civil) 

* Adelaine Laguardia Resende (2006-
2008) e * Patrícia Almeida Ashley (2004-
2005) 

Docente 

Sandra Silva Rocha (2004-2006) Docente 
Waldir Dias Filho (2006-2008) e João
Domingos Scalon (2004-2005) 

Docente 

Maria Aparecida Arruda (2004-2006) Docente 
Antonio Claret de Souza (2004-2006) Técnico-Administrativo 
Maria do Carmo Filomena Campos 
Farnese (2006-2008) e Maria das Graças 
Galindo Bragança (2004-2006)  

Técnico-Administrativo 

Sebastião Francisco de Resende (2006-
2008) e Joana D´Arc Batista de Oliveira 
(2004-2006) 

Técnico-Administrativo 

Vitor de Souza Lima e Silva (2005-2006) 
e Sammer Dahir Siman Magalhães 
(2004-2005) 

Discente 

Rafael da Silva Kohatsu (2005-2006) e 
Marcelo Tadeu Marchiori; (2004-2005) 

Discente 

José Claudio Henriques (2005-2007), 
Carlos Maurício Vianini (2005) e João 
Afonso Farias (2004) 

Comunidade Externa 

 
Período de mandato da CPA: 2004-2006 e 2006-2008 
Ato de 1ª designação da CPA _ PORTARIA Reitoria UFSJ No 751, DE 1o DE 
DEZEMBRO DE 2004 



II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
A Proposta de Auto-Avaliação Institucional encaminhada ao INEP em 23 de março de 2005 foi 
estruturada buscando conciliar os itens do Roteiro de Auto-Avaliação Institucional, definido e 
publicado pela CONAES em 2004, com a primeira versão preliminar da Matriz de Indicadores 
de Avaliação Institucional Externa do INEP divulgada aos membros de CPAs das IFES em 
evento realizado em Brasília em outubro de 2004.  Neste sentido, a CPA classificou, por meio 
de banco de dados MSAccess,  os itens do Roteiro dentro das 10 categorias de análise da 
referida matriz de indicadores do INEP.  
 
Conforme consta do documento da Proposta de Auto-Avaliação Institucional, adotou-se uma 
perspectiva dialógica no desenvolvimento e consolidação da auto-avaliação institucional da 
UFSJ, concomitantemente à perspectiva que fundamentou as variáveis e indicadores da 
legislação do SINAES, das diretrizes para avaliação institucional da CONAES, do roteiro de 
auto-avaliação institucional e da matriz de indicadores de avaliação institucional externa do 
INEP. 
 
Considerando os requisitos do marco regulatório do SINAES, contemplou-se a coleta de 
dados quantitativos e qualitativos para as dimensões avaliativas, sendo, nesse caso, 
necessário o tratamento quantitativo e qualitativo para os dados coletados.  Os instrumentos 
de coleta dos dados adotados foram entrevistas semi-estruturadas e estruturadas individuais e 
junto a grupos focais; questionários com perguntas fechadas e abertas.  Conforme previsto no 
PROPAI 2006, a webpage da CPA/UFSJ serviu como um instrumento permanente de 
interação dos sujeitos da auto-avaliação institucional com a CPA/UFSJ, permitindo apontar 
sugestões e comentários sobre o processo e conteúdo avaliativos. 
 
Dentro do Plano de Trabalho  da Proposta de Auto-Avaliação Institucional da UFSJ, para a 
execução das etapas de desenvolvimento e consolidação do processo avaliativo institucional, 
foram definidas tarefas, conforme Quadro 1 e Quadro 2 do PROPAI 2005, as quais foram 
posteriormente detalhadas em sub-tarefas por cada membro da CPA responsável pela sua 
gerência, detalhamento esse que incluiu a proposta de instrumentos de coleta de dados e 
tratamento dos dados aprovados pelo Plenário da CPA em suas reuniões ordinárias.   
  
Foram desenvolvidos os seguintes instrumentos de coleta de dados na forma de 
questionários, formulário e roteiro de entrevista: 

• Avaliação do Clima Organizacional e das Condições Institucionais (Anexo 1) - 
respondido por cerca de cerca de 28% dos docentes e 36% dos técnicos-
administrativos - Formulário On-line disponibilizado por 30 dias entre 11 de outubro e 
11 de novembro - Instrumento elaborado a partir das contribuições dos membros da 
CPA;  

• Avaliação das Condições de Oferta dos Cursos de Graduação (Anexo 2)- 
respondido por meio de grupo focal organizado pelos Centros Acadêmicos, com 
representação proporcional de cada período de cada curso, adotando resposta por 
consenso em formulário impresso - preenchido no período de 01 de outubro a 30 de 
novembro e coordenado pelo discente Rafael da Silva Kohatsu - Instrumento elaborado 
a partir das contribuições dos membros da CPA;  

• Avaliação das Condições de Oferta dos Cursos de Graduação e Condições de 
Trabalho dos Coordenadores de Cursos (Anexo 3) - Questionário aplicado para 
cada Coordenador de Curso em reunião de coordenadores em 17 de novembro, na 
presença do Diretor da Divisão de Ensino e dos membros Patrícia Almeida Ashley e 
Rafael da Silva Kohatsu;  



• Avaliação das Condições de Oferta dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e 
Stricto Sensu (Anexo 4) - Questionário impresso distribuído em sala de aula por 
Patrícia Almeida Ashley nos cursos de Pós-Graduação Lato-Sensu em Administração 
no Campus Ctan no dia 26 de novembro de 2005 e por Sandra Silva Rocha e Vitor de 
Souza Lima e Silva nos cursos de Pós-Graduação Lato-Sensu e Stricto-Sensu do 
Campus Dom Bosco durante a primeira e segunda semanas de dezembro de 2005. 

• Entrevistas realizadas:  
1. Auditoria Interna e Divisão de Programação (Anexo 5), realizada por Patrícia 

Almeida Ashley em agosto de 2005; 
2. Divisão de Ensino – DIENS (Anexo 6), na presença do Diretor da Divisão de 

Ensino - realizada por Patrícia Almeida Ashley e Maria Aparecida Arruda em 08 
de setembro de 2005;  

3. Divisão de Assuntos Comunitários – DIACO (Anexo 7), na presença do 
Diretor da Divisão de Assuntos Comunitários e chefes de setores subordinados 
- realizada por Patrícia Almeida Ashley e Joana D´Arc em 18 de outubro de 
2005;  

4. Divisão de Projetos e Ensino de Pós-Graduação – DIEPG (Anexo 8), na 
presença da Diretora da DIEPG e Pró-Reitor de Pesquisa - realizada por 
Patrícia Almeida Ashley e Sandra Silva Rocha em 21 de outubro de 2005; 

 
Foram também desenvolvidos estudos pela CPA, disponíveis nos arquivos da CPA, entre eles: 

1. Perfil dos Grupos de Pesquisa da UFSJ, posição de 27 de janeiro de 2005, 
contribuindo para a Comissão de Assessoramento de Pesquisa da Pró-Reitoria 
de Pesquisa; 

2. Síntese Planilha e Gráfico de Candidato-Vaga Total Geral e por Curso 1988 
a 2005 (Anexo 9), referente aos cursos de graduação no período; 

3. Subsídios à Reitoria: Recomendações da Presidência da CPA referente à 
Fundamentação Técnica para a Expansão da UFSJ; 

4. Banco de Dados MS Access das Resoluções dos Conselhos Superiores, 
posição em 25 de maio de 2005, categorizadas por palavra-chave com 
respectivos Relatórios por Conselho Superior, Palavra-Chave e Ano; 

5. Recomendação de criação de Comissão Setorial de Gestão do 
Conhecimento para a elaboração de Plano Diretor de Informação 
Organizacional; 

6. Banco de Dados MS Access Auto-Avaliação Institucional UFSJ - 2006 
contemplando os itens do Roteiro CONAES de Auto-Avaliação Institucional e a 
versão final de fevereiro de 2005 do Instrumento INEP de Avaliação 
Institucional Externa, permitindo organizar a informação, diagnosticar a 
suficiência/insuficiência de informação coletada para fins de diagnóstico e a 
avaliação de pontos fortes, pontos fracos, regulares e sem condições de avaliar; 

 
Foram realizadas ações de divulgação dos trabalhos da CPA na forma de : 

• Eventos de sensibilização da comunidade acadêmica em janeiro de 2005 para 
os segmentos docente, discente, técnico-administrativo, reitoria e pró-reitorias e 
conselhos superiores, os quais foram documentados na Proposta de Auto-
Avaliação Institucional PROPAI UFSJ 2005, enviada ao INEP em 23 de março de 
2005; 

• Realização do I Encontro de CPAs de Universidades Federais de Minas 
Gerais: Apontando Desafios Institucionais para o Processo Auto-Avaliativo, 
ocorrido na manhã e tarde de 24 de junho de 2005, com a presença do Prof. Dr. 
Hélgio Trindade, representando a CONAES, e a Profa. Dra. Adriane Cavalieri, do 



Instituto Nacional de Tecnologia – INT e representantes das CPAs da UFSJ, UFOP, 
UFJF, UFV, UFLA, UNIFEI e UFU, sendo o relatório executivo com os slides e 
material encaminhado pelas CPAS enviado ao INEP no 1º Relatório Parcial de 
Auto-Avaliação Institucional; 

• Informe Comissão Própria de Avaliação distribuído a todos os emails do corpo 
docente, discente e técnico-adminitrativo da UFSJ em 29 de setembro de 2005; 

• Distribuição aos emails do corpo docente e técnico-administrativo quanto aos 
Resultados das Respostas da Avaliação Institucional dos segmentos Corpo 
Docente e Técnico-Administrativo quanto ao instrumento Avaliação do Clima 
Organizacional e das Condições Institucionais; 

• Notícias no Jornal da Universidade (versão impressa) na seção Reitoria em 
diversos meses da realização das fases de Sensibilização e Desenvolvimento; 

• Página da CPA em www.cpa.ufsj.edu.br atualizada periodicamente com conteúdo 
de material didático, legislação, equipe, reuniões realizadas e calendário de 
reuniões, formulário para contato, acesso ao instrumento de avaliação institucional 
aplicado ao corpo docente e técnico-administrativo.  A página disponibiliza 
permanentemente um formulário para contato cuja mensagem é enviada para o 
email cpa@ufsj.edu.br e as respostas são enviadas em até 3 dias ao remetente. 

• Lista de Comunicação restrita e não moderada entre os membros efetivos e 
suplentes da CPA criada em dezembro de 2004, mês da nomeação da primeira 
composição da CPA deste ciclo avaliativo; 

• Memorando distribuído aos membros do Conselho Universitário - CONSU, 
contemplando recomendações para o desenvolvimento institucional e informando 
sobre a distribuição de atribuições quanto aos itens do Roteiro CONAES de Auto-
Avaliação Institucional pela estrutura organizacional da UFSJ; 

• Memorando encaminhado à Presidência do Conselho Universitário 
recomendando sugestões para o processo de elaboração do Regimento Geral da 
UFSJ e Estatuto em fase de alteração; 

• Reunião com Reitoria e Pró-Reitores para apresentação do 1º Relatório Parcial 
de Auto-Avaliação Institucional previamente ao envio para o INEP em setembro de 
2005; 

• Diversos memorandos encaminhados à Reitoria, Pró-Reitores e Diretores de 
Divisão, conforme constam nos arquivos da CPA; 

 
Os instrumentos de coleta desenvolvidos receberam tratamento quantitativo para aqueles 
itens que tinham sido mensurados em nível de medida ordinal e qualitativo para as respostas 
abertas e entrevistas.   Pelo banco de dados Access Auto-Avaliação Institucional UFSJ – 
2006, os itens dos Núcleos de Tópicos do Roteiro de Auto-Avaliação – Núcleo Básico, Núcleo 
de Temas Optativos e Documentos, Dados e Indicadores – foram diagnosticados quanto à 
suficiência ou insuficiência de dados e quanto à avaliação de ponto forte, ponto fraco, ponto 
regular ou sem condições de avaliar, apresentando um dos seus relatórios em anexo – 
Relatório de Auto-Avaliação Institucional. 
 
III - DESENVOLVIMENTO 
 
O Plano de Trabalho integrante da Proposta de Auto-Avaliação Institucional contemplou, para 
a Etapa de Desenvolvimento, os seguintes estágios, sendo que alguns sofreram atrasos e 
outros estão pendentes de realização: 
 

http://www.cpa.ufsj.edu.br/
mailto:cpa@ufsj.edu.br


Estágio 
Pendente/Realizado 

Parcial/Realizado 
Total 

Sofreu 
atrasos?

Estágio 0 - Projeto Institucional da UFSJ Realizado Parcial Sim 

Estágio 1 - Elaboração de Instrumentos de 
Coleta Realizado Total Sim 

Estágio 2 - Indicadores do Marco Regulatório Realizado Parcial Sim 

Estágio 3 - Expectativas e Aspirações Realizado Parcial Sim 

Estágio 4 – Fórum 
Pendente (será 
realizado em 
Agosto/2006) 

Pendente

Estágio 5 – Relatório Realizado Total Sim 

Estágio 6 - Avaliação Externa Pendente Pendente

Estágio 7 - Consolidação da Avaliação Pendente Pendente
 
Conforme já comentado na seção Considerações Iniciais, cabe ressaltar que, na época da 
elaboração do PROPAI UFSJ 2005,  a CPA/UFSJ buscou sistematizar a conciliação dos 
tópicos dos núcleos básico e comum, núcleos de temas optativos e documentos, dados e 
indicadores de cada Dimensão da Lei SINAES descritas no Roteiro CONAES para a Auto-
Avaliação Institucional publicado em 2004 em conjunto com a versão preliminar da Matriz de 
Indicadores INEP para a avaliação institucional externa das Universidades, documento este 
que foi divulgado em outubro de 2004 após evento de capacitação das CPAs das IFES em 
Brasília. 
 
Entretanto, após a divulgação em fevereiro de 2006 da Versão Final e Oficial do INEP para o 
Instrumento de Avaliação Institucional Externa para as IES organizado e aprovado pela 
CONAES, houve necessidade de se adequar a denominação das Tarefas do Plano de 
Trabalho contida no PROPAI UFSJ 2005.  Ao invés das tarefas serem classificadas nas três 
dimensões Organização Institucional, Corpo Social e Infra-Estrutura, previstas na versão 
preliminar da Matriz de Indicadores INEP divulgada às CPAs das IFES em outubro de 2004 e 
publicada em março de 2005, as tarefas passaram a ser classificadas, neste Relatório Final de 
Auto-Avaliação Institucional, segundo as 10 Dimensões da Lei SINAES.  Ainda adotou-se uma 
Dimensão Extra para o caso da tarefa do Plano de Trabalho do PROPAI UFSJ 2005 referente 
ao “Levantamento de expectativas e Aspirações de Fornecedores Diretos e Indiretos da 
UFSJ”, a qual não foi efetivamente realizada neste primeiro ciclo avaliativo e se propõe que 
seja retomada no próximo ciclo avaliativo, conforme o referencial teórico adotado pelo 
PROPAI UFSJ 2005. 
 
Neste sentido, seguem as próximas páginas contendo uma revisão da classificação das 
tarefas do Plano de Trabalho do PROPAI UFSJ 2005 e a informação quanto à situação de tais 
tarefas, em fins de abril de 2006, dentro das seguintes opções:  
 



• Realizado;  
• Alterado;  
• Cancelado;  
• Pendente – Aguardando Documentação;  
• Pendente – A Realizar;  
• Em Andamento. 

 
 



Quadro I - Ações Previstas no PROPAI UFSJ 2005 e Realizadas 
segundo as Dimensões da Lei SINAES 

Período: de 01 de abril de 2005 a 31 de maio de 2006 – Etapa de Desenvolvimento da Auto-Avaliação 
Institucional da Universidade Federal de São João Del Rei 

 Dimensão Lei SINAES:  Dimensão 01 
 Código  Estágio da Pesquisa Dimensão PROPAI  Descrição da Tarefa Início  Duração  Situação 
 da Tarefa 2005 Previsto (em dias) 

 1 Estágio 0 - Projeto Institucional da UFSJ Organização Institucional Nível Declaratório da UFSJ - Coleta e  1/4/2005 20Pendente - Aguardando 
Documentação 
 Organização de documentos que definem  
 o Projeto Institucional 

 5 Estágio 2 - Indicadores do Marco Regulatório Organização Institucional Nível Normativo, Organizacional e de  30/5/2005 60Pendente - Aguardando 
Documentação 
 Resultados da Categoria de Análise PDI  
 - 1.01.00.00 

Dimensão Lei SINAES:   Dimensão 01, Dimensão 02, Dimensão 03, Dimensão 04, Dimensão 06 e Dimensão 08 
 Código  Estágio da Pesquisa Dimensão PROPAI  Descrição da Tarefa Início  Duração  Situação 
 da Tarefa 2005 Previsto (em dias) 

 6 Estágio 5 - Relatório Organização Institucional Relatório Parcial da Dimensão  3/8/2005 20 Cancelado 
 Organização Institucional 

 25 Estágio 4 - Fórum Organização Institucional Fórum de Auto-Avaliação Institucional -  13/9/2005 1 Cancelado 
 Dimensão Organização Institucional 

 34 Estágio 1 - Elaboração de Instrumentos de Coleta Organização Institucional Detalhamento dos Instrumentos de  1/4/2005 90 Alterado 
 Coleta da Dimensão Organização  
 Institucional, a partir de propostas dos  
 membros das CPA gerentes de cada tarefa  
 e aprovadas pelo Plenário da CPA 

 Dimensão Lei SINAES:  Dimensão 02 
 Código  Estágio da Pesquisa Dimensão PROPAI  Descrição da Tarefa Início  Duração  Situação 
 da Tarefa 2005 Previsto (em dias) 



 2 Estágio 2 - Indicadores do Marco Regulatório Organização Institucional Nível Normativo, Organizacional e de  2/5/2005 40 Alterado 
 Resultados da Categoria de Análise PPI - 
  1.02.00.00 
 

 Dimensão Lei SINAES:  Dimensão 03, Dimensão 04 e Dimensão 06 
 Código  Estágio da Pesquisa Dimensão PROPAI  Descrição da Tarefa Início  Duração  Situação 
 da Tarefa 2005 Previsto (em dias) 

 3 Estágio 2 - Indicadores do Marco Regulatório Organização Institucional Nível Normativo, Organizacional e de  2/5/2005 40 Alterado 
 Resultados da Categoria de Análise  
 Gestão Institucional - 1.03.00.00 

 Dimensão Lei SINAES:  Dimensão 04 
 Código  Estágio da Pesquisa Dimensão PROPAI  Descrição da Tarefa Início  Duração  Situação 
 da Tarefa 2005 Previsto (em dias) 

 23 Estágio 3 - Expectativas e Aspirações Corpo Social Complementar Levantamento de expectativas e  13/7/2005 100 Realizado 
 aspirações - Famílias, Comunidade e  
 Sociedade Civil Organizada 

Dimensão Lei SINAES:   Dimensão 05 
 Código  Estágio da Pesquisa Dimensão PROPAI  Descrição da Tarefa Início  Duração  Situação 
 da Tarefa 2005 Previsto (em dias) 

 8 Estágio 2 - Indicadores do Marco Regulatório Corpo Social Nível Normativo, Organizacional e de  29/4/2005 90 Realizado 
 Resultados da Categoria de Análise  
 Corpo Técnico-Administrativo -  

 10 Estágio 5 - Relatório Corpo Social Relatório Parcial Categoria de Análise  2/9/2005 20 Cancelado 
 Corpo Técnico-Administrativo 

 11 Estágio 2 - Indicadores do Marco Regulatório Corpo Social Nível Normativo, Organizacional e de  13/9/2005 120 Realizado 
 Resultados da Categoria de Análise  
 Corpo Docente - 2.01.00.00 

 16 Estágio 5 - Relatório Corpo Social Relatório Parcial da Categoria de Análise 1/2/2006 20 Cancelado 
  Corpo Docente 

 18 Estágio 3 - Expectativas e Aspirações Corpo Social Levantamento de expectativas e  1/6/2005 80 Realizado 
 aspirações - Corpo Técnico-Administrativo 

 19 Estágio 3 - Expectativas e Aspirações Corpo Social Levantamento de expectativas e  15/8/2005 80 Realizado 
 aspirações - Corpo Docente 

 Dimensão Lei SINAES:  Dimensão 05 e Dimensão 09 



 Código  Estágio da Pesquisa Dimensão PROPAI  Descrição da Tarefa Início  Duração  Situação 
 da Tarefa 2005 Previsto (em dias)  

 26 Estágio 4 - Fórum Corpo Social Fórum de Auto-Avaliação Institucional -  18/10/2006 1 Cancelado 
 Dimensão Corpo Social 

 35 Estágio 1 - Elaboração de Instrumentos de Coleta Corpo Social Detalhamento dos Instrumentos de  1/4/2005 90 Alterado 
 Coleta da Dimensão Corpo Social, a  
 partir de propostas dos membros das  
 CPA gerentes de cada tarefa e aprovadas  
 pelo Plenário da CPA 

Dimensão Lei SINAES:   Dimensão 06 
 Código  Estágio da Pesquisa Dimensão PROPAI  Descrição da Tarefa Início  Duração  Situação 
 da Tarefa 2005 Previsto (em dias) 

 22 Estágio 3 - Expectativas e Aspirações Corpo Social Complementar Levantamento de expectativas e  18/4/2005 90 Cancelado 
 aspirações - Direção Colegiada e  
 Executiva da IES 

 Dimensão Lei SINAES:  Dimensão 07 
 Código  Estágio da Pesquisa Dimensão PROPAI  Descrição da Tarefa Início  Duração  Situação 
 da Tarefa 2005 Previsto (em dias) 

 12 Estágio 2 - Indicadores do Marco Regulatório Infra-Estrutura Nível Normativo, Organizacional e de  3/10/2005 50 Realizado 
 Resultados da Categoria de Análise  
 Instalações Gerais - 3.01.00.00 

 13 Estágio 2 - Indicadores do Marco Regulatório Infra-Estrutura Nível Normativo, Organizacional e de  3/10/2005 50 Realizado 
 Resultados da Categoria de Análise  
 Biblioteca - 3.02.00.00 

 14 Estágio 2 - Indicadores do Marco Regulatório Infra-Estrutura Nível Normativo, Organizacional e de  3/10/2005 50 Realizado 
 Resultados da Categoria de Análise  
 Laboratórios e Instalações Específicas -  
 3.03.00.00 

 15 Estágio 5 - Relatório Infra-Estrutura Relatório Parcial da Dimensão  1/2/2006 20 Cancelado 
 Infra-Estrutura 

 27 Estágio 4 - Fórum Infra-Estrutura Fórum de Auto-Avaliação Institucional -  22/11/2005 1 Cancelado 
 Dimensão Infra-Estrutura 
 36 Estágio 1 - Elaboração de Instrumentos de Coleta Infra-Estrutura Detalhamento dos Instrumentos de  1/4/2005 90 Alterado 
 Coleta da Dimensão Infra-Estrutura, a  
 partir de propostas dos membros das  
 CPA gerentes de cada tarefa e aprovadas  



 pelo Plenário da CPA 
 

 Dimensão Lei SINAES:  Dimensão 08 
 Código  Estágio da Pesquisa Dimensão PROPAI  Descrição da Tarefa Início  Duração  Situação 
 da Tarefa 2005 Previsto (em dias) 

 4 Estágio 2 - Indicadores do Marco Regulatório Organização Institucional Nível Normativo, Organizacional e de  2/5/2005 20 Realizado 
 Resultados da Categoria de Análise  
 Avaliação Institucional - 1.04.00.00 

 24 Estágio 4 - Fórum Todas Fórum de Auto-Avaliação Institucional -  1/3/2005 14 Realizado 
 Apresentação da Versão para Discussão  
 da Proposta de Auto-Avaliação  
 Institucional - Ambiente Virtual 

 28 Estágio 4 - Fórum Todas Fórum de Auto-Avaliação Institucional -  14/4/2006 5 Em Andamento 
 Apresentação do Relatório Final de  
 Auto-Avaliação Institucional 

 29 Estágio 5 - Relatório Todas Elaboração do Relatório Final de  1/3/2006 30 Realizado 
 Auto-Avaliação Institucional 

 30 Estágio 5 - Relatório Todas Discussão e Aprovação do Relatório  21/4/2006 20 Em Andamento 
 Final de Auto-Avaliação Institucional  
 pelos Conselhos Superiores da IES 

 31 Estágio 5 - Relatório Todas Envio do Relatório Final de  22/5/2006 7 Em Andamento 
 Auto-Avaliação Institucional ao INEP 

 32 Estágio 6 - Avaliação Externa Todas Avaliação Institucional Externa por  1/6/2006 86 Pendente – A Realizar 
 Comissão do INEP 

 33 Estágio 7 - Consolidação da Avaliação Todas Etapa de Consolidação da Avaliação  2/10/2006 50 Pendente – A Realizar 
 Institucional 

 Dimensão Lei SINAES:  Dimensão 09 
 Código  Estágio da Pesquisa Dimensão PROPAI  Descrição da Tarefa Início  Duração  Situação 
 da Tarefa 2005 Previsto (em dias) 
 7 Estágio 2 - Indicadores do Marco Regulatório Corpo Social Nível Normativo, Organizacional e de  29/4/2005 90 Realizado 
 Resultados da Categoria de Análise  
 Corpo Discente e Egressos - 2.02.00.00 

 9 Estágio 5 - Relatório Corpo Social Relatório Parcial Categoria de Análise  2/9/2005 20 Cancelado 
 Corpo Discente e Egressos 

 17 Estágio 3 - Expectativas e Aspirações Corpo Social Levantamento de expectativas e  1/6/2005 80 Realizado 



 aspirações - Corpo Discente e Egressos 

 21 Estágio 3 - Expectativas e Aspirações Corpo Social Complementar Levantamento de expectativas e  13/7/2005 100 Cancelado 
 aspirações - Demandantes Diretos e  
 Indiretos dos Serviços da IES 

 Dimensão Lei SINAES:  Dimensão Extra 
 Código  Estágio da Pesquisa Dimensão PROPAI  Descrição da Tarefa Início  Duração  Situação 
 da Tarefa 2005 Previsto (em dias) 
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Quanto aos Resultados alcançados a partir das informações diagnosticadas com base nos 
documentos analisados e dados coletados e tratados pelos questionários e entrevistas, foi 
elaborado um banco de dados Access, conforme descrito em Considerações Iniciais, para 
os tópicos do Roteiro CONAES de Auto-Avaliação Institucional referente ao Núcleo Básico 
e Comum das 10 Dimensões da Lei do SINAES. 
 
Em anexos, encontram-se relatórios de análise dos resultados da auto-avaliação 
Institucional dos seguintes segmentos: 

• do Corpo Discente – Graduação – Anexo 10;  
• do Corpo Docente e Técnico-Administrativo – Anexo 11; 
• dos Coordenadores de Curso de Graduação – Anexo 12.   

 
Todos os resultados da auto-avaliação institucional estão cadastrados em respectivos 
bancos de dados MS Access e disponíveis nos arquivos da CPA. 
 
Para a auto-avaliação institucional, cada tópico de núcleo básico e comum do Roteiro 
CONAES para a Auto-Avaliação Institucional foi analisado quanto às informações 
coletadas no período de abril de 2005 a março de 2006, no que se refere à sua suficiência 
para a realização de Diagnóstico, sendo as opções:  

• Informação disponibilizada é suficiente para a realização de um Diagnóstico; 
• Informação disponibilizada é INSUFICIENTE para a realização de um Diagnóstico; 

 
Em seguida, os tópicos foram avaliados nas seguintes opções: 

• Ponto Fraco; 
• Regular; 
• Ponto Forte; 
• Diagnóstico Insuficiente ou Sem Condições de Avaliar (quando era o caso de 

“Informação disponibilizada é INSUFICIENTE para a realização de um 
Diagnóstico”); 

 
Os resultados da auto-avaliação institucional para cada uma das dez dimensões do 
SINAES estão descritas no Quadro II a seguir.  Entretanto, cabe ressaltar que há 
observações quanto ao momento institucional da UFSJ necessárias para contextualizarem 
os resultados do diagnóstico e da avaliação quanto a cada Dimensão da Lei SINAES.  De 
fato, o Projeto Institucional da UFSJ encontra-se em fase de re-elaboração, estando a 
UFSJ em significativo contexto de mudança para o seu desenvolvimento institucional, 
considerando que: 

• A UFSJ foi instituída em 2002, por conversão da Fundação de Ensino Superior de 
São João del-Rei, FUNREI, esta criada em 1988, sendo que o Projeto Universidade 
encaminhado ao MEC em 1998 já se encontra concluído, uma vez que objetivou a 
conversão da FUNREI em UFSJ e estabelecer metas até 2003; 

• O primeiro Reitor eleito para a UFSJ iniciou seu mandato em agosto de 2004, à 
frente de extenso processo em curso para a adequação das normas institucionais 
visando à regulamentação da configuração organizacional de Universidade; 

• O Estatuto da UFSJ está em fase de revisão, aguardando aprovação do MEC; 
• O Regimento Geral da UFSJ foi aprovado em novembro de 2005, durante a fase de 

desenvolvimento do primeiro ciclo de avaliação institucional, aguardando 
aprovação da revisão do Estatuto para poder entrar em vigor; 

• O Projeto Pedagógico Institucional e o Plano de Desenvolvimento Institucional 
2006-2016 UFSJ começaram a ser atualizados em sincronia a partir de fevereiro de 
2006, já durante a fase de elaboração do Relatório Final de Auto-Avaliação 
Institucional, prevendo-se sua discussão pelo Conselho Universitário e aprovação 
final no segundo semestre de 2006; 



• Vários investimentos em infra-estrutura estão sendo realizados para a adequação 
de bibliotecas, salas de aulas, salas de professores, laboratórios de ensino, 
laboratórios de informática e áreas de convivência para a expansão da UFSJ com 
os novos cursos já implantados no Campus Dom Bosco (História, Biologia e 
Matemática) e no Campus Ctan (Ciências Contábeis e Educação Física), além do 
novo curso de Licenciatura em Música no Campus Ctan a se iniciar no segundo 
semestre de 2006; 

• Diversas bases de dados estão sendo criadas na UFSJ, a exemplo do banco de 
dados de convênios e contratos da Pró-Reitoria de Planejamento, enquanto outras 
estão sendo revistas para uma devida atualização, integração e consistência, a 
exemplo da produção docente cadastrada no sistema RADOC e sistema Lattes e 
dos sistemas de Cadastro Docente e sistema de pagamento dos docentes e 
técnicos-administrativos em contexto de mudança para a implantação de novo 
plano de carreira para técnicos-administrativos e docentes; 

• A UFSJ está se adequando a uma nova estrutura organizacional em implantação, 
que inclui instâncias como a Congregação, que  reunirá todas as Coordenadorias 
de Cursos de Graduação e todas as Chefias de Departamentos; também a nova 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e a Pró-Reitoria de Gestão e 
Desenvolvimento de Pessoas, redefinindo a distribuição de hierarquias de 
atribuições a se desdobrarem em regimentos internos das unidades da nova 
configuração organizacional. 

 
Neste sentido, justifica-se a situação “Pendente – Aguardando Documentação” das tarefas 
referentes a PDI e PPI no Quadro I acima e os tópicos do Roteiro CONAES de Auto-
Avaliação Institucional que estão diagnosticados como “Informação disponibilizada é 
INSUFICIENTE para a realização de um Diagnóstico” no Quadro II abaixo. 



Quadro II - Relatório Final de Auto-Avaliação Institucional 
Núcleo Básico e Comum dos Tópicos do Roteiro de Auto-Avaliação

Núcleo de Tópicos do Roteiro de Auto-Avaliação Núcleo básico e comum

A MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Peso da Dimensão 5%Elementos Centrais da Dimensão

  A missão, finalidades, objetivos e compromissos declarados nos documentos oficiais da IES explicitam sua política de oferta de formação, de autonomia, 
responsabilidade e participação dos estudantes e sua política de pesquisa, extensão e produção do conhecimento, caracterizando o perfil institucional em relação com a 
sociedade;
  O Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI) articula a proposição da IES com o Projeto Pedagógico dos Cursos. Estes documentos, de conhecimento da 
comunidade acadêmica, são avaliados e atualizados periodicamente, além de usados como referência para programas e projetos desenvolvidos pelas unidades 
acadêmicas e pela administração central da instituição.

Dimensão 01

Diagnóstico Informação disponibilizada é INSUFICIENTE para um Diagnóstico

Avaliação Pendente a avaliação
Redação

características básicas do Plano de Desenvolvimento Institucional e suas relações com o contexto social e econômico em que a IES está inserida

articulação entre o Plano de Desenvolvimento Institucional e o Projeto Pedagógico Institucional no que diz respeito às atividades de ensino, 
pesquisa, extensão, gestão acadêmica, gestão e avaliação institucional

Diagnóstico Informação disponibilizada é SUFICIENTE para um Diagnóstico

Avaliação Regular
Redação

finalidades, objetivos e compromissos da IES, explicitados em documentos oficiais

concretização das práticas pedagógicas e administrativas e suas relações com os objetivos centrais da instituição, identificando resultados, 
dificuldades, carências, possibilidades e potencialidades



PERSPECTIVA CIENTÍFICA E PEDAGÓGICA FORMADORA: POLÍTICAS, 
NORMAS E ESTÍMULOS PARA O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO

Peso da Dimensão 30%Elementos Centrais da Dimensão

Ensino de graduação e pós-graduação
  Relação das atividades de ensino com as demandas locais, regionais, nacionais e/ou internacionais, com os Projetos Pedagógicos dos Cursos e
suas propostas curriculares, formuladas dentro de padrões de qualidade científica e pedagógica objetivando qualificação profissional e a formação
cidadã;
  Apoio aos estudantes de graduação e pós-graduação por meio de bolsas de monitoria, bolsas de iniciação científica, tutorias, ofertas de estudos
compensatórios gratuitos, bolsas trabalho entre outros, com vistas à qualificação da sua formação; 
  Articulação e proposição de uma política de ensino de graduação e/ou pósgraduação que estimule inovações e a melhoria do ensino, incluindo a
qualificação pedagógica dos docentes (atuação de setor de apoio pedagógico; 
espaços de partilha de experiências; ambientes de estudo para professores e estudantes com infra-estrutura de apoio; recursos para projetos de ensino inovadores; 
carga horária para reuniões e preparação de atividades de ensino; apoio à participação em cursos de pós-graduação e em eventos acadêmicos entre outros);
  Relação dos cursos de Mestrado, Doutorado, de Especialização e de Educação Continuada com o ensino de graduação e de acordo com a
produção científica da IES;
  Desenvolvimento de projetos estimulando as inovações curriculares e metodológicas.

Pesquisa
  Relação das atividades de pesquisa com a dimensão curricular do ensino de graduação e pós-graduação, incluindo uma política de pesquisa concretizada em carga 
horária docente e infra-estrutura de apoio;
  Apoio para estudantes de graduação e pós-graduação participarem de pesquisas e de sua socialização, incluindo bolsas de iniciação científica,
bolsas-sanduíche, estágios e participação em eventos científicos; 
  Articulação e proposição de uma política de produção científica que inclua divulgação, publicação, relações inter-institucionais, convênios, cooperações e intercâmbios 
nacionais e internacionais e/ou parceria com os movimentos sociais, setores produtivos, agências governamentais e sistemas de ensino.

Extensão
  Relação das atividades de extensão com a dimensão curricular do ensino de graduação e pós-graduação, incluindo uma política de extensão, concretizada com a 
cobertura de carga horária docente e infra-estrutura de apoio, em linhas e prioridades, de acordo com a missão da IES;
  Apoio para estudantes de graduação e pós-graduação participarem de projetos de extensão e de sua socialização, incluindo bolsas de extensão,
estágios e participação em eventos;
  Articulação e proposição de uma política de extensão que inclua divulgação, publicação, relações inter-institucionais, convênios, cooperações e
intercâmbios e/ou parcerias com os movimentos sociais, setores produtivos, agências governamentais e sistemas de ensino.

Dimensão 02

Diagnóstico Informação disponibilizada é INSUFICIENTE para um Diagnóstico

Avaliação Diagnóstico insuficiente ou sem condições de avaliar
Redação

política de melhoria da qualidade da pós-graduação



Avaliação Pendente a avaliação
Redação

critérios para o desenvolvimento da pesquisa, participação dos pesquisadores em eventos acadêmicos, publicação e divulgação dos trabalhos

concepção de extensão e de intervenção social afirmada no Plano de Desenvolvimento Institucional

Diagnóstico Informação disponibilizada é SUFICIENTE para um Diagnóstico

Avaliação Ponto forte
Redação

vínculos e contribuição da pesquisa para o desenvolvimento local/regional

políticas e práticas institucionais de pesquisa para a formação de pesquisadores (inclusive iniciação científica)

articulação da pesquisa com as demais atividades acadêmicas

articulação das atividades de extensão com o ensino e a pesquisa e com as necessidades e demandas do entorno social

participação dos estudantes nas ações de extensão e intervenção social e o respectivo impacto em sua formação

formação de pesquisadores e de profissionais para o magistério superior

integração entre graduação e pós-graduação

Avaliação Regular
Redação

políticas institucionais para criação, expansão e manutenção da pós-graduação lato e stricto sensu

concepção de currículo e organização didático-pedagógica (métodos, metodologias, planos de ensino e de aprendizagem e avaliação da 
aprendizagem) de acordo com os fins da instituição, as diretrizes curriculares e a inovação da área

práticas pedagógicas, considerando a relação entre a transmissão de informações e a utilização de processos participativos de construção do 
conhecimento

pertinência dos currículos (concepção e prática), tendo em vista os objetivos institucionais, as demandas sociais (científicas, econômicas, culturais 
etc) e as necessidades individuais

práticas institucionais que estimulam a melhoria do ensino, a formação docente, o apoio ao estudante, a interdisciplinaridade, as inovações didático-
pedagógicas e o uso das novas tecnologias no ensino



relevância social e científica da pesquisa em relação aos objetivos institucionais, tendo como referência as publicações científicas, técnicas e 
artísticas, patentes, produção de teses, organização de eventos científicos, realização de intercâmbios e cooperação com outras instituições 
nacionais e internacionais, formação de grupos de pesquisa, políticas de investigação e de difusão dessas produções.

RESPONSABILIDADE SOCIAL DA IES

Peso da Dimensão 10%Elementos Centrais da Dimensão

Inclusão social
Relação das políticas institucionais com processos de inclusão social, envolvendo a alocação de recursos que sustentem o acesso e permanência dos estudantes 
(bolsas de estudo, subvenção para alimentação, transporte e alojamento estudantil, facilidades para portadores de necessidades especiais, financiamentos alternativos e 
outros)

Desenvolvimento econômico e social
Ações e programas que concretizem e integrem as diretrizes curriculares com os setores sociais e produtivos, incluindo o mercado profissional, podendo expressar-se 
por relações com escolas, assistência judiciária, associações de bairro, movimentos sociais, conselhos tutelares, campanhas de saúde, postos de saúde, cooperativas, 
incubadoras, empresas juniores, escritórios tecnológicos, escritórios de captação de recursos, estágios em setores profissionais específicos, prestação de serviços, 
parcerias de trabalho com órgãos públicos e privados
  Experiências de produção e transferência de conhecimentos, tecnologias e dispositivos decorrentes das atividades científicas, técnicas e culturais, que atendam a 
demandas de desenvolvimento local, regional, nacional e internacional, bem como do meio rural e/ou meio urbano, incluindo o registro de seus resultados. 

Meio-Ambiente
Ações e programas que concretizem e integrem as diretrizes curriculares com as políticas relacionadas com a preservação do meio ambiente, estimulando parcerias e 
transferência de conhecimentos
  Experiências de produção e transferência de conhecimentos, tecnologias e dispositivos decorrentes das atividades científicas, técnicas e culturais que sirvam para a 
preservação e melhoria do meio ambiente no âmbito local e regional, em espaços rurais e/ou urbanos. 

Preservação da memória e do patrimônio cultural
Ações e programas que concretizem e integrem as diretrizes curriculares com as políticas relacionadas ao patrimônio histórico e cultural, visando sua preservação e 
estimulando parcerias e transferência de conhecimentos
  Experiências de produção e transferência de conhecimentos, tecnologias e dispositivos decorrentes das atividades científicas, técnicas e culturais que sirvam à 
preservação da memória e do patrimônio cultural no âmbito local, regional, nacional/internacional.

Dimensão 03

Diagnóstico Informação disponibilizada é INSUFICIENTE para um Diagnóstico

Avaliação Diagnóstico insuficiente ou sem condições de avaliar
Redação

transferência de conhecimento e importância social das ações universitárias e impactos das atividades científicas, técnicas e culturais para o 
desenvolvimento regional e nacional

natureza das relações com os setores público e produtivo, com o mercado de trabalho e com instituições sociais, culturais e educativas de todos os 
níveis



Diagnóstico Informação disponibilizada é SUFICIENTE para um Diagnóstico

Avaliação Ponto forte
Redação

ações voltadas ao desenvolvimento da democracia, promoção da cidadania, de atenção a setores sociais excluídos, políticas de ações afirmativas, 
etc

COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

Peso da Dimensão 5%Elementos Centrais da Dimensão

  Consistência e exeqüibilidade das propostas de comunicação com a sociedade, constituindo-se como referência na identificação e solução de problemas de natureza 
social, técnica, organizacional, econômica, cultural e ecológica
  Consistência e exeqüibilidade das propostas de comunicação com a comunidade interna, favorecendo a socialização das informações e qualificando a participação 
coletiva nas atividades da IES, envolvendo a relação entre os cursos e demais instâncias acadêmicas.

Dimensão 04

Diagnóstico Informação disponibilizada é SUFICIENTE para um Diagnóstico

Avaliação Ponto forte
Redação

imagem pública da instituição nos meios de comunicação social

Avaliação Regular
Redação

estratégias, recursos e qualidade da comunicação interna e externa

POLÍTICAS DE PESSOAL, CARREIRA, APERFEIÇOAMENTO, CONDIÇÕES 
DE TRABALHO

Peso da Dimensão 20%Elementos Centrais da Dimensão

Coerência entre objetivos e compromissos institucionais e políticas de admissão, acompanhamento e desenvolvimento profissional do pessoal docente e técnico-
administrativo
Relação entre regime de trabalho, tarefa docente ou técnica, titulação docente e técnica e o perfil institucional
Congruência das iniciativas de formação continuada com as atividades realizadas por professores e pessoal técnico-administrativo.

Dimensão 05



Diagnóstico Informação disponibilizada é SUFICIENTE para um Diagnóstico

Avaliação Ponto forte
Redação

planos de carreira regulamentados para o corpo técnico-administrativo, com critérios claros de admissão e de progressão

programas de qualificação profissional e de melhoria da qualidade de vida para o corpo técnico-administrativo

programas de qualificação profissional e de melhoria da qualidade de vida para o corpo docente

planos de carreira regulamentados para o corpo docente, com critérios claros de admissão e de progressão

Avaliação Regular
Redação

clima institucional, relações inter-pessoais, estrutura de poder, graus de satisfação pessoal e profissional (corpo docente)

clima institucional, relações inter-pessoais, estrutura de poder, graus de satisfação pessoal e profissional (corpo técnico-administrativo)

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO

Peso da Dimensão 5%Elementos Centrais da Dimensão

  Independência e autonomia dos colegiados na relação com a mantenedora, atendendo a critérios de representatividade e participação dos diferentes atores na gestão
  Adequação da gestão ao cumprimento dos objetivos e metas constantes no Projeto de Desenvolvimento Institucional e coerente com a estrutura organizacional real.

Dimensão 06

Diagnóstico Informação disponibilizada é INSUFICIENTE para um Diagnóstico

Avaliação Diagnóstico insuficiente ou sem condições de avaliar
Redação

uso da gestão e tomadas de decisão institucionais em relação às finalidades educativas

Avaliação Pendente a avaliação
Redação

dos objetivos e projetos institucionais e coerência com a estrutura organizacional oficial e real



Diagnóstico Informação disponibilizada é SUFICIENTE para um Diagnóstico

Avaliação Ponto forte
Redação

investimento na comunicação e circulação da informação (privativa da gestão central ou fluida em todos os níveis)

modos de participação dos atores na gestão (consensual, normativa, burocrática)

existência de plano de gestão e/ou plano de metas: adequação da gestão ao cumprimento

funcionamento, composição e atribuição dos órgãos colegiados

Avaliação Ponto fraco
Redação

uso da gestão estratégica para antecipar problemas e soluções

INFRA-ESTRUTURA FÍSICA E RECURSOS DE APOIO

Peso da Dimensão 10%Elementos Centrais da Dimensão

  Adequação da infra-estrutura física da IES a suas funções, dimensão e objetivos, em relação visível entre meios e fins e desenvolvimento de práticas pedagógicas e 
científicas inovadoras
  Política de atualização e reposição de equipamentos, de manutenção e atualização do acervo das bibliotecas, atendendo exigências de qualidade acadêmica e 
necessidades de professores e estudantes
  Preocupação com o conforto das instalações, com segurança no campus, com o bem estar da comunidade acadêmica, incluindo condições de acesso e permanência 
dos portadores de necessidades especiais.

Dimensão 07

Diagnóstico Informação disponibilizada é SUFICIENTE para um Diagnóstico

Avaliação Regular
Redação

utilização da infra-estrutura no desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras

adequação da infra-estrutura da instituição (salas de aula, biblioteca, laboratórios, áreas de lazer, transporte, hospitais, equipamentos de 
informática, rede de informações e outros) em função das atividades de ensino, pesquisa e extensão

políticas institucionais de conservação, atualização, segurança e de estímulo à utilização dos meios em função dos fins



PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO

Peso da Dimensão 5%Elementos Centrais da Dimensão

Relação entre o Plano de Desenvolvimento Institucional, os Projetos Pedagógicos dos Cursos e a auto-avaliação institucional, incluindo a definição de ações futuras com 
a participação da comunidade acadêmica
Desenvolvimento de metodologias participativas de auto-avaliação; de análise e reflexão sobre os resultados alcançados na avaliação.

Dimensão 08

Diagnóstico Informação disponibilizada é INSUFICIENTE para um Diagnóstico

Avaliação Pendente a avaliação
Redação

adequação e efetividade do (plano estratégico) planejamento geral da instituição e sua relação com o Projeto Pedagógico Institucional e com os 
projetos pedagógicos dos cursos

Diagnóstico Informação disponibilizada é SUFICIENTE para um Diagnóstico

Avaliação Regular
Redação

procedimentos de avaliação e acompanhamento do planejamento institucional, especialmente das atividades educativas

POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES

Peso da Dimensão 5%Elementos Centrais da Dimensão

  Impacto das políticas de seleção e acompanhamento de estudantes definidas nos objetivos institucionais sobre sua permanência e sucesso acadêmico
 Estímulo à participação dos estudantes concretizada em posições de gestão acadêmica, de ação comunitária e de representação política
Existência de programas de educação continuada com base nas demandas da sociedade e dos egressos, incluindo a manutenção de serviços e programas que visem o 
apoio às necessidades dos estudantes atuais.

Dimensão 09

Diagnóstico Informação disponibilizada é INSUFICIENTE para um Diagnóstico

Avaliação Diagnóstico insuficiente ou sem condições de avaliar
Redação

existem mecanismos de apoio acadêmico, compensação e orientação para os estudantes que apresentam dificuldades acadêmicas e pessoais?



existem mecanismos que permitam comprovar se foram alcançados os objetivos dos planos de estudos? Como funcionam?

existem mecanismos para incorporar novas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem? Como funcionam?

Diagnóstico Informação disponibilizada é SUFICIENTE para um Diagnóstico

Avaliação Pendente a avaliação
Redação

há políticas de incentivo a estágios, intercâmbios com instituições e estudantes do exterior? Descreva-as

Avaliação Ponto forte
Redação

o processo de ensino contempla as condições acadêmicas de ordem de matrícula dos estudantes matriculados? Justifique

há programas e práticas de iniciação à ciência e de formação inicial de futuros pesquisadores? Descreva-as

há instâncias que forneçam bolsas de ensino, pesquisa e extensão? Quais? Informe a quantidade de bolsas e tipos

mecanismos/sistemáticas de estudos e análises dos dados sobre ingressantes, evasão/abandono, tempos médios de conclusão, formaturas, 
relação professor/aluno e outros estudos tendo em vista a melhoria das atividades educativas

quais são as condições institucionais desenvolvidas no que diz respeito às questões burocráticas (inscrições, transferências, horários e outros)?

estão regulamentados os direitos e deveres dos estudantes? Como?

Avaliação Ponto fraco
Redação

inserção profissional dos egressos

participação dos egressos na vida da IES

têm se desenvolvido indicadores para medir os resultados obtidos pelos estudantes? Quais?

acompanhamento de egressos e de criação de oportunidades de formação continuada

como têm evoluído os indicadores de políticas de atendimento aos estudantes nos últimos cinco anos? São empregados os resultados na revisão e 
organização dos processos de ensino-aprendizagem?



Avaliação Regular
Redação

há instâncias que favoreçam a participação dos estudantes em eventos? Existem programas de mobilidade e intercâmbio? Estão baseados em 
normas e critérios para sua concessão? Quais são elas?

há políticas claras de incentivo à participação dos estudantes em projetos com os docentes? Quais?

quais são as dificuldades detectadas no que diz respeito às políticas de atendimento ao estudante? Existe um plano para superá-las?

quais são os aspectos positivos e negativos detectados no que diz respeito às políticas de atendimento ao estudante?

políticas de acesso, seleção e permanência de estudantes (critérios utilizados, acompanhamento pedagógico, espaço de participação e de 
convivência) e sua relação com as políticas públicas e com o contexto social

políticas de participação dos estudantes em atividades de ensino (estágios, tutoria), iniciação científica, extensão, avaliação institucional, atividades 
de intercâmbio estudantil

há políticas de incentivo para a criação de empresas-júnior, incubadoras? Descreva

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

Peso da Dimensão 5%Elementos Centrais da Dimensão

  Relação compatível entre a quantidade e o tipo de cursos e atividades oferecidas e os recursos necessários para viabilizá-los, assegurando o padrão de qualidade 
proposto no PDI
  Congruência entre planos de desenvolvimento de pessoal, incluindo obrigações trabalhistas, atualização de infra-estrutura e apoio e as condições para implementá-los
  Controle demonstrado das despesas efetivas em relação às despesas correntes, de custeio, de pessoal e investimentos, e cumprimento das obrigações legais.

Dimensão 10

Diagnóstico Informação disponibilizada é INSUFICIENTE para um Diagnóstico

Avaliação Diagnóstico insuficiente ou sem condições de avaliar
Redação

sustentabilidade financeira da instituição e políticas de captação e alocação de recursos

políticas direcionadas à aplicação de recursos para programas de ensino, pesquisa e extensão



Observações e Recomendações da Auto-
Avaliação quanto às Dimensões da Lei 
SINAES 
 Dimensão 01 A MISSÃO E O PLANO DE 
DESENVOLVIMENTO  INSTITUCIONAL 
 Observações e Recomendações da Auto-Avaliação  
Concluir a atualização do PDI, articulando-o com a realidade institucional, com o PPI, com os 
resultados da auto-avaliação e avaliação externa, com os resultados das demais avaliações 
realizadas pelo MEC e com a política de gestão acadêmica.  Acompanhar a sua utilização 
como referência para a elaboração de programas e projetos na instituição e acompanhar o 
cumprimento do cronograma. 
Sistematizar e disponibilizar de modo contínuo e transparente, para o público interno e externo,  
as informações e documentos referentes a esta dimensão, em especial o PDI. 

Dimensão 02 PERSPECTIVA CIENTÍFICA E PEDAGÓGICA  
FORMADORA: POLÍTICAS, NORMAS E ESTÍMULOS PARA O 
ENSINO, A PESQUISA E A  EXTENSÃO 
 Observações e Recomendações da Auto-Avaliação  
Explicitar os  documentos institucionais que contribuem para o PPI e a serem utilizados na 
elaboração de programas de ensino, pesquisa e extensão, em especial:  
 
*Políticas Institucionais para a Graduação, Graduação Tecnológica (quando for o caso), Cursos  
Seqüenciais (quando for o caso) e formas de sua operacionalização; 
*Políticas Institucionais para a Pós-Graduação lato sensu e formas de sua operacionalização; 
*Políticas Institucionais para a Pós-Graduação stricto sensu e formas de sua 
operacionalização; 
*Políticas Institucionais de práticas de investigação, Iniciação científica, de Pesquisa e formas 
de sua operacionalização; 
*Projetos Pedagógicos dos Cursos 
 
Verificar a congruência e a necessidade de ajustes dos Projetos Pedagógicos de Cursos diante 
do PPI a ser explicitado. 
 
Disponibilizar, de modo contínuo e transparente, para o público interno e externo,  as 
informações, documentos e serviços referentes a esta dimensão, em especial o PPI e os PPCs. 

 Dimensão 03 RESPONSABILIDADE SOCIAL DA IES 
 Observações e Recomendações da Auto-Avaliação  
Explicitar, sistematizar e disponibilizar de modo contínuo e transparente, para o público interno 
e externo,  as informações referentes às relações da UFSJ com o setor público, o setor 
produtivo e o mercado de trabalho. 
 
Explicitar, sistematizar e disponibilizar de modo contínuo e transparente, para o público interno 
e externo,  o compromisso da IES com os programas de inclusão social, ação afirmativa e 
inclusão digital no âmbito das políticas institucionais e dos programas e projetos de ensino, 
pesquisa, extensão e gestão institucional. 
 



Explicitar, sistematizar e disponibilizar de modo contínuo e transparente, para o público interno 
e externo,  as unidades curriculares, eventos e projetos de pesquisa e extensão relacionados 
com a temática da responsabilidade social. 

 Dimensão 04 COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 
 Observações e Recomendações da Auto-Avaliação  
Institucionalização de Ouvidoria, com espaço, sistema de informação, equipe e normas 
operacionais e princípios de conduta.   
Disponibilizar de modo contínuo e transparente, para o público interno e externo,  as 
informações, documentos e serviços referentes a esta dimensão. 

 Dimensão 05 POLÍTICAS DE PESSOAL, CARREIRA, 
 APERFEIÇOAMENTO, CONDIÇÕES DE TRABALHO 
 Observações e Recomendações da Auto-Avaliação  
Disponibilizar, de modo contínuo e transparente, para o público interno e externo,  as 
informações, documentos e serviços referentes a esta dimensão, em especial: 
*os mecanismos de apoio da instituição à produção pedagógica, científica, técnica, cultural e 
artística e à participação dos professores em eventos científicos e acadêmicos; 
*programas voltados para o acompanhamento do trabalho docente, comentando os 
mecanismos existentes para promover sua formação pedagógica e para apoiá-los na 
elaboração e execução dos programas de ensino e de aprendizagem;*as políticas para 
capacitação do corpo docente e técnico-administrativo. 
 
Que a Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas aperfeiçoe, sistematize e 
disponibilize de modo contínuo e transparente, para o público interno e externo, as 
informações, documentos e serviços referentes à gestão das relações e ambiente de trabalho, 
em especial os itens da auto-avaliação institucional com resultados que requerem atenção ou 
em situação crítica a seguir apontados: 
*Plano de Carreira do corpo docente e do corpo técnico-administrativo; 
*Perfil de cargos e funções existentes na UFSJ; 
*Iniciativas de remuneração variável e premiação; 
*Iniciativas de valorização da qualidade de vida no ambiente de trabalho, incluindo o programa 
de atenção à saúde no trabalho, atividades desportivas e recreativas, canais de expressão e 
reivindicação de melhorias, serviços e área de alimentação, entre outros; 

 Dimensão 06 ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO 
 Observações e Recomendações da Auto-Avaliação  
Concluir a normatização e organização do projeto institucional na forma de regulamentos 
internos e normas acadêmicas da UFSJ a partir do Estatuto, Regimento, Organograma, PPI e 
PDI.   
 
Disponibilizar, de modo contínuo e transparente, para o público interno e externo,  as 
informações, documentos e serviços referentes a esta dimensão, em especial: 
*sistemas e recursos de informação, comunicação e recuperação de normas acadêmicas; 
*as diretrizes e metas de planos de gestão; 
*as diretrizes e metas do PDI; 
*o Estatuto; 
*Regimento Geral, o organograma e os regimentos das unidades administrativas; 
*regulamentos internos 
o período de trabalho,  nomes, componentes, responsabilidades e resultados das comissões,  
permanentes e provisórias, dos colegiados de cursos e dos colegiados superiores. 

 Dimensão 07 INFRA-ESTRUTURA FÍSICA E RECURSOS DE 



 APOIO 
Observações e Recomendações da Auto-Avaliação  
Desenvolver a instituição, elaborando e disponibilizando, de modo contínuo e transparente, 
para o público interno e externo,  as informações, documentos e serviços referentes a esta 
dimensão, em especial: 
*Políticas de aquisição, atualização e manutenção dos equipamentos e formas de sua  
operacionalização; 
*Políticas de conservação e/ou expansão do espaço físico, normas de segurança e formas de 
sua operacionalização; 
*Plano de expansão e atualização dos software e equipamentos de informática; 
*Plano de melhoria das condições de acesso para portadores de necessidades especiais 
(Indicador imprescindível); 
*Plano de alocação de profissionais para atendimento nas bibliotecas nos turnos da manhã, 
tarde e  noite de segunda a sexta-feira e nos turnos especiais de fim de semana; 
*Manual de manutenção e conservação dos equipamentos; 
*Manual de manutenção e conservação das instalações físicas; 
*Normas de segurança voltadas para os laboratórios e instalações especiais; 
*Política de contratação e de qualificação dos técnicos de laboratório; 
 
Disponibilizar, de modo contínuo e transparente, para o público interno e externo, catálogo 
atualizado periodicamente contendo a relação dos equipamentos, espaço físico e serviços dos 
laboratórios de  ensino e pesquisa. 
 
Desenvolver melhorias para melhor adequação dos seguintes itens: 
*Localização, número e serviços das instalações sanitárias melhor distribuídas no Campus 
Dom Bosco; 
*Serviços de reprodução melhor distribuídos entre os campi para atender à comunidade 
acadêmica; 
*Área e serviços de alimentação; 
*Serviço de venda de livros para a comunidade acadêmica; 
*Programa de orientação oferecido aos alunos pela Biblioteca quanto à normalização dos 
trabalhos monográficos; 
*Expansão do horário de funcionamento das Bibliotecas para os três turnos e horários 
especiais em fins de semana; 
*Quantidade de postos e de salas de leitura; 
*Quantidade disponível da bibliografia obrigatória e recomendada; 
*Equipamentos de vídeo e DVD nas Bibliotecas; 
*Número de equipamentos de informática nos Laboratórios de Informática; 
*Condições dos equipamentos de informática nos Laboratórios de Informática; 
*Número de equipamentos de informática nas unidades administrativas e acadêmicas; 
*Condições dos equipamentos de informática nas unidades administrativas e acadêmicas; 

 Dimensão 08 PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 
 Observações e Recomendações da Auto-Avaliação  
 Sistematizar e disponibilizar, de modo contínuo e transparente, para o público interno e 
externo,  as informações e documentos referentes a esta dimensão, em especial o processo 
participativo para a auto-avaliação, agenda e os resultados da auto-avaliação institucional, da 
avaliação institucional externa, da avaliação dos cursos de graduação, do ENADE e dos cursos 
de pós-graduação. 
  
 Aperfeiçoar, institucionalizar e disseminar os instrumentos para avaliação institucional dos 
segmentos discente, docente e técnico-administrativo, a partir dos instrumentos adotados na 
auto-avaliação e na avaliação externa. 



 Dimensão 09 POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS 
 ESTUDANTES 
 Observações e Recomendações da Auto-Avaliação  
Desenvolver a instituição, elaborando e disponibilizando de modo contínuo e transparente, para 
o  público interno e externo,  as informações, documentos e serviços referentes a esta 
dimensão, em especial: 
*Política de acompanhamento do egresso; 
*Programas de educação continuada voltados para o egresso; 
* Políticas de permanência do aluno; 
*Programas voltados para o acompanhamento psico-pedagógico dos alunos; 
*Composição da(s) equipe(s), os mecanismos de oferta de orientação e encaminhamento 
profissional e os diferentes programas de nivelamento existentes 
*Manual/Procedimentos para a participação dos alunos em atividades artístico-culturais,  em 
atividades de extensão, em eventos científicos e para a participação dos alunos em órgãos 
colegiados e C.A.s 

 Dimensão 10 SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 
 Observações e Recomendações da Auto-Avaliação  
 Sistematizar e disponibilizar, de modo contínuo e transparente, para o público interno e 
externo,  as informações e documentos referentes a esta dimensão, em especial o PDI, o 
orçamento previsto para o desenvolvimento institucional e  os orçamentos anuais para ensino, 
pesquisa, extensão, manutenção das instalações e atualização de equipamentos e materiais e 
para a capacitação de pessoal docente e técnico-administrativo. 



2) Descrever como os resultados obtidos são incorporados no planejamento da 
gestão acadêmico-administrativa: 
 
Considerando os resultados do diagnóstico e da avaliação institucional do 1º Ciclo 
Avaliativo da Universidade Federal de São João Del Rei, coordenado pela Comissão 
Própria de Avaliação – CPA/UFSJ, a Reitoria conduzirá a elaboração e implementação 
das seguintes ações estratégicas visando atender aos requisitos do SINAES e ao 
desenvolvimento institucional da UFSJ: 
 

1. Em 2006: 
a. Elaboração e implementação de um Plano Diretor de Informação 

Organizacional para Avaliação e Gestão Institucional, visando 
sistematizar e disponibilizar de modo contínuo e transparente, para o 
público interno e externo,  as informações e documentos referentes às 
dimensões do SINAES e de acordo com a política federal de governo 
eletrônico; 

b. Atualização e compatibilização dos documentos institucionais PDI, PPI 
e PPCs aos requisitos informacionais dos indicadores e dimensões do 
SINAES e incorporando os resultados da avaliação institucional, 
conforme listados no diagnóstico e nas recomendações da CPA; 

c. Elaboração de políticas institucionais para o desenvolvimento das 
competências de gestão no corpo social, a exemplo do curso de MBA 
em Gestão Universitária para o corpo técnico-administrativo da UFSJ, 
iniciado em março/2006;  

d. Elaboração e divulgação de catálogo institucional de cursos, em meio 
eletrônico e impresso, para a comunidade acadêmica e externa; 

e. Implementação sistemática de novos instrumentos de avaliação para a 
gestão acadêmica dos cursos, da produção institucional e do clima 
organizacional a partir dos instrumentos adotados na avaliação 
institucional e recomendações da CPA; 

2. Em 2006 e 2007: 
a. Organização de políticas institucionais e de manuais dos diversos 

processos organizacionais para atender aos critérios dos indicadores do 
Instrumento de Avaliação Institucional Externa; 

 
IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A avaliação institucional é um processo ainda interpretado com reserva por parte da 
comunidade universitária, explicável diante de uma vivência ainda imatura quanto aos 
objetivos educativos do processo avaliativo.   
 
Houve mudança na composição dos membros da Comissão Própria de Avaliação, 
chegando a UFSJ a uma decisão de alterar a regulamentação das normas de 
composição da CPA de forma a conferir-lhe maior respaldo político e apoio 
administrativo. A solução encontrada foi a mais satisfatória para a conclusão efetiva do 
processo auto-avaliativo, permitindo, inclusive, uma maior receptividade dos dirigentes 
e gestores da UFSJ. 
 
Durante todo o processo, a instituição cresceu e já busca rumos para o seu 
desenvolvimento visando ao atendimento dos requisitos do SINAES. Assinalamos, 
contudo, a necessidade de se pensar o lugar da CPA na estrutura organizacional, a 
sua validação como função relevante para a gestão universitária, o que requer, além 
da implementação de uma cultura de avaliação institucional, condições materiais e 
recursos humanos/financeiros indispensáveis ao bom andamento dos trabalhos e 
tarefas que hoje sobrecarregam, em especial, a presidência da comissão.  



 
São João Del-Rei, 31 de maio de 2006 
 
 
 
Membros da CPA: 
 
 

Adelaine LaGuardia Resende 
Presidente  da CPA 

Profa. Sandra Silva Rocha 
Vice-Presidente da CPA- 

Waldir Dias Filho 

Maria Aparecida Arruda 

Antonio Claret de Souza 

Maria do Carmo Filomena Campos Farnese 

Sebastião Francisco de Resende 

Vitor de Souza Lima e Silva 

Rafael da Silva Kohatsu 

José Cláudio Henriques 

 
 



Anexos 



 

Anexo 1 – Questionário Avaliação do Clima Organizacional e das Condições 
Institucionais 



item 1 Relação com o seu superior imediato 2 1,4% 4,0 5
item 2 Relacionamento com os professores da UFSJ 0 0,0% 3,9 4
item 3 Relacionamento com os técnicos-administrativos da UFSJ 0 0,0% 4,1 4
item 4 Relacionamento com os discentes 6 4,2% 4,0 4
item 5 Relacionamento com às direções e coordenações em geral 3 2,1% 3,8 4
item 6 Aproveitamento do seu potencial no seu ambiente de trabalho 2 1,4% 3,6 4
item 7 Oportunidade e momentos para expor suas idéias e sugestões no setor/unidade 0 0,0% 3,7 4

item 8
Oportunidade de colaborar na identificação de problemas e proposição de soluções no seu
setor 1 0,7% 3,6 4  

item 9 Oportunidades e condições de treinamento e desenvolvimento profissional 2 1,4% 3,1 4
item 10 Estímulo e apoio para a inovação de processos e formas de trabalho 3 2,1% 3,2 4
item 11 Sua motivação para as atividades que realiza no trabalho 2 1,4% 3,8 4
item 12 Condições para o trabalho em equipe no seu setor/unidade 1 0,7% 3,4 4
item 13 Remuneração em relação a função exercida 3 2,1% 2,6 2 crítico
item 14 Remuneração em comparação com outras instituições públicas 12 8,4% 2,6 3 requer atenção
item 15 Remuneração em relação às despesas básicas 2 1,4% 2,7 2 crítico
item 16 Conhecimento dos descontos e vantagens salariais 4 2,8% 3,3 4
item 17 Instruções/orientações para o desenvolvimento das atividades 3 2,1% 3,50 4
item 18 Plano de Carreira 3 2,1% 2,58 3 requer atenção
item 19 Programa de Atenção à saúde no trabalho 5 3,5% 2,88 4 requer atenção
item 20 Condições de segurança no trabalho 7 4,9% 3,30 4
item 21 Atividades de voluntariado e integração comunitária 22 15,4% 3,24 3
item 22 Atividades culturais 5 3,5% 3,33 3
item 23 Atividades desportivas e recreativas 18 12,6% 2,95 3 requer atenção
item 24 Realização pessoal e profissional em fazer parte da UFSJ 16 11,2% 4,03 5
item 25 Estatuto da UFSJ 22 15,4% 3,36 4
item 26 Regimento Geral da UFSJ 31 21,7% 3,26 4
item 27 Estrutura Organizacional/Organograma da UFSJ 10 7,0% 3,27 4
item 28 Missão da UFSJ 12 8,4% 3,73 4
item 29 Planejamento Institucional da UFSJ 18 12,6% 3,32 4
item 30 Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSJ 12 8,4% 3,40 4
item 31 Programação e execução orçamentária da UFSJ 27 18,9% 3,19 3
item 32 Diretrizes e metas do Plano de Gestão - 29 20,3% 3,44 4
item 33 Participação da comunidade acadêmica na tomada de decisões 17 11,9% 3,13 4
item 34 Envolvimento da UFSJ com as demandas e preocupações da região 9 6,3% 3,57 4
item 35 Compromisso da comunidade acadêmica com a situação atual e o futuro da UFSJ 8 5,6% 3,13 4
item 36 Imagem da UFSJ na Região das Vertentes e Minas Gerais 10 7,0% 3,86 4
item 37 Conhecimento sobre os cursos da UFSJ 5 3,5% 3,83 4
item 38 Conhecimento sobre as Unidades Administrativas da UFSJ 3 2,1% 3,75 4
item 39 Conhecimento sobre as Unidades Acadêmicas da UFSJ 3 2,1% 3,73 4
item 40 Conhecimento sobre os Campi da UFSJ 2 1,4% 3,77 4

item 41
Clareza sobre as competências e responsabilidades de cada setor/nível da administração
da UFSJ 2 1,4% 3,24 3  

item 42 Perfil de cargos e funções existentes na UFSJ 11 7,7% 2,97 4 requer atenção
item 43 Atuação dos Conselhos Superiores da UFSJ 13 9,1% 3,26 3
item 44 Atuação dos Colegiados de Curso da UFSJ 17 11,9% 3,36 3
item 45 Atuação das Comissões nomeadas pelo Reitor 21 14,7% 3,50 4

item 46
Processo de consulta à comunidade acadêmica (eleições) para a escolha das direções e
coordenações em geral 10 7,0% 3,52 4  

item 47 Integração entre as unidades acadêmicas 12 8,4% 3,01 3
item 48 Integração entre as unidades administrativas 14 9,8% 3,19 3
item 49 Conhecimento sobre o Código de Ética dos Servidores Públicos Federais 12 8,4% 3,18 4
item 50 Conhecimento sobre as Resoluções dos Conselhos Superiores 12 8,4% 3,03 3

item 51 Conhecimento sobre as deliberações dos órgãos colegiados das unidades acadêmicas 13 9,1% 3,02 3  
item 52 Conhecimento sobre os projetos pedagógicos dos cursos 19 13,3% 2,90 3 requer atenção
item 53 Conteúdo divulgado no website da UFSJ 1 0,7% 3,67 4

item 54
Relevância das informações disponibilizadas aos servidores nos diversos meios de
comunicação interna 5 3,5% 3,45 4  

item 55
Suficiência das informações disponibilizadas aos servidores nos diversos meios de
comunicação interna 3 2,1% 3,30 4  

item 56 Comunicados e informes sobre eventos internos da UFSJ 2 1,4% 3,72 4
item 57 Comunicados e informes sobre eventos externos da UFSJ 2 1,4% 3,44 4
item 58 Acesso a comunicação interna pela telefonia 4 2,8% 4,00 4
item 59 Acesso a comunicação externa pela telefonia 2 1,4% 3,67 4
item 60 Acesso a serviços de internet 0 0,0% 3,93 4
item 61 Sistemas de Informação para a operação das unidades administrativas e acadêmicas 14 9,8% 3,22 4
item 62 Sistemas de Informação Gerencial e Estratégica para a gestão acadêmica da UFSJ 24 16,8% 3,12 3

item 63 Sistemas de Informação Gerencial e Estratégica para a a gestão administrativa da UFSJ 22 15,4% 3,10 3  
item 64 Comunicação e Integração entre os sistemas de informação da UFSJ 13 9,1% 3,12 4
item 65 Localização de documentos e normas em arquivos físicos 18 12,6% 3,14 3

item 66
Localização de documentos e normas em arquivos digitalizados na intranet e website da 
UFSJ 15 10,5% 3,14 4  

item 67 Protocolo, fluxo e distribuição de documentos 8 5,6% 3,37 4
item 68 Canais de expressão e reivindicação de melhorias 11 7,7% 2,74 3 requer atenção
item 69 Acessibilidade de meios de transporte ao local de trabalho 8 5,6% 3,66 4
item 70 Acessibilidade nas instalações para os portadores de necessidades especiais 10 7,0% 3,34 4

item 71
Qualidade do espaço físico dos Campi quanto ao conjunto de suas benfeitorias construídas
e disponibilizadas 4 2,8% 3,50 4  

item 72 Condições do espaço físico do setor onde trabalha 1 0,7% 3,27 4
item 73 Condições do mobiliário do setor onde trabalha 0 0,0% 3,18 4

item 74
Equipamentos e materiais disponíveis para as atividades profissionais no setor onde
trabalha 0 0,0% 3,06 4  

item 75 Salas de Aula 11 7,7% 3,38 4
item 76 Auditórios/Salas de Conferência 8 5,6% 3,63 4
item 77 Instalações Sanitárias 1 0,7% 3,30 4
item 78 Salas de Reuniões 7 4,9% 3,38 4
item 79 Área de Convivência 8 5,6% 3,06 4
item 80 Área de Alimentação 1 0,7% 2,42 2 crítico
item 81 Recursos audiovisuais e multimídia 11 7,7% 3,09 4
item 82 Número de equipamentos de informática nos Laboratórios de Informática 26 18,2% 2,62 3 requer atenção
item 83 Condições dos equipamentos de informática nos Laboratórios de Informática 28 19,6% 2,65 3 requer atenção
item 84 Número de equipamentos de informática nas unidades administrativas e acadêmicas 16 11,2% 2,76 4 requer atenção

item 85 Condições dos equipamentos de informática nas unidades administrativas e acadêmicas 16 11,2% 2,72 4 requer atenção
item 86 Manutenção e conservação das instalações físicas e mobiliário dos Campi 5 3,5% 3,49 4
item 87 Manutenção e conservação de equipamentos de informática 6 4,2% 3,09 3
item 88 Acesso a programas/softwares e sistemas de informação para o setor onde trabalha 5 3,5% 3,14 4
item 89 Serviços de impressão 8 5,6% 3,07 4
item 90 Serviços de gráfica 13 9,1% 3,48 4
item 91 Serviços de apoio para o uso de recursos audiovisuais e multimídia 13 9,1% 3,28 4
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Média 
Aritmética 
Ajustada 

(descontando 
as respostas 
igual a 0 - não 
sabe ou sem 
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Item Crítico (Moda 
e Média abaixo de 3 
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3)Análise da Média e Moda (valor mais frequente) por Item de Avaliação =>

Dimensões e Itens de Avaliação do Questionário Aplicado aos Docentes e Técnicos Administrativos da UFSJ
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item 92 Serviços de reprodução e encadernação 9 6,3% 3,49 4
item 93 Serviços de alimentação 9 6,3% 2,46 2 crítico
item 94 Serviço de venda de livros (livraria) 31 21,7% 2,17 2 crítico
item 95 Serviços bancários 4 2,8% 3,24 4
item 96 CORTESIA – Respeito e cordialidade 6 4,2% 4,01 4
item 97 PRESTEZA – Pronto atendimento 6 4,2% 3,96 4
item 98 AGILIDADE – Resolução de problemas com rapidez 7 4,9% 3,78 4
item 99 RECEPTIVIDADE – Resposta a todas as solicitações, reclamações e sugestões 8 5,6% 3,81 4
item 100 HABILIDADE– Conhecimento do serviço a prestar 9 6,3% 3,80 4
item 101 FLEXIBILIDADE – Ajuste das situações para atender as solicitações 12 8,4% 3,75 4
item 102 ATUALIZAÇÃO – Inovação e aperfeiçoamento contínuo de suas habilidades 19 13,3% 3,65 4
item 103 DIVULGAÇÃO ampla dos serviços disponíveis em material de fácil acesso 10 7,0% 3,60 4
item 104 Adequação do HORÁRIO E CALENDÁRIO DOS SERVIÇOS 13 9,1% 3,67 4
item 105 ON-LINE – Adequação e suficiência dos serviços oferecidos on-line 14 9,8% 3,83 4
item 106 QUANTIDADE DISPONÍVEL DA BIBLIOGRAFIA obrigatória e recomendada 21 14,7% 2,91 3 requer atenção
item 107 QUALIDADE DISPONÍVEL DA BIBLIOGRAFIA obrigatória e recomendada 20 14,0% 3,10 3
item 108 ORIENTAÇÃO PARA A BUSCA aos materiais da biblioteca e à sua consulta 15 10,5% 3,73 4
item 109 PRAZO – Cumprimento dos prazos dos serviços prestados nas datas combinadas 20 14,0% 3,76 4

item 110
PENALIDADES - Divulgação prévia das penalidades por atraso na devolução dos materiais
emprestados 23 16,1% 3,72 4  

item 111
COMUNICAÇÃO - Comunicação ampla e prévia dos prazos de devolução dos materiais
emprestados 19 13,3% 3,80 4  

item 112
REGISTRO DE EMPRÉSTIMOS - Sistema adequado de registro de empréstimos, de
reservas e devoluções 18 12,6% 3,92 4  

item 113
PERIÓDICOS ON-LINE - Ampla divulgação sobre o acesso ao serviço de Periódicos On-
Line 23 16,1% 3,66 4  

item 114 SALAS – Quantidade de postos e de salas de leituras 11 7,7% 3,24 4
item 115 CONSERVAÇÃO – Estado de conservação dos materiais e instalações 7 4,9% 3,62 4
item 116 FUNCIONALIDADE dos ambientes e mobiliário 8 5,6% 3,37 4
item 117 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA – quantidade e qualidade necessárias 13 9,1% 2,82 2 crítico
item 118 EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E DVD – quantidade e qualidade necessárias 22 15,4% 2,79 2 crítico
item 119 ILUMINAÇÃO dos ambientes 9 6,3% 3,57 4
item 120 REFRIGERAÇÃO dos ambientes 10 7,0% 3,30 4
item 121 ACÚSTICA dos ambientes 12 8,4% 3,15 4
item 122 VENTILAÇÃO dos ambientes 10 7,0% 3,53 4
item 123 MOBILIÁRIO dos ambientes 11 7,7% 3,39 4
item 124 LIMPEZA dos ambientes 11 7,7% 3,84 4

item 125 Condições do Espaço Físico para atendimento às disciplinas básicas e de pesquisa 38 26,6% 3,06 0  

item 126 Equipamentos para atendimento às disciplinas básicas e de pesquisa 40 28,0% 2,84 0  

item 127 Serviços para atendimento às disciplinas básicas e de pesquisa 38 26,6% 3,03 0  
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Anexo 2 – Questionário Avaliação das Condições de Oferta dos Cursos de 
Graduação 



Anexo 2
Comissão Própria de Avaliação - CPA/UFSJ

Avaliação Institucional pelos Centros Acadêmicos

NOME DO CENTRO ACADÊMICO:
RESPONSÁVEIS PELO PREENCHIMENTO:
DATA DA AVALIAÇÃO:

Muito 
insatisfatório Insatisfatório Regular Satisfatório Muito 

Satisfatório

Não Sabe ou 
sem 

Condições de 
Responder

DIMENSÃO A - ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA
Gestão Acadêmica

Coordenação e Colegiado do Curso
Disponibilidade para o atendimento ao aluno

Relacionamento ético e respeitoso com os alunos
Satisfação com a atuação dos Colegiados de Curso da UFSJ

Pessoal Técnico-Administrativo
Secretaria da Coordenadoria

Secretaria dos Departamentos que atendem ao curso
SETEC

Serviço de Reprodução (Xerox)

Apoio ao desenvolvimento acadêmico do discente
Apoio à organização e participção em eventos científicos

Apoio psico-pedagógico ao discente
Meios de divulgação de trabalhos e produções dos alunos

Bolsas de estudo: iniciação científica, extensão, monitorias
Bolsas de atividade ou trabalho

Projeto do Curso
Currículo

Adequação da metodologia de ensino aos objetivos das disciplinas
Inter-relação das disciplinas na concepção e execução do currículo

Dimensionamento da carga horária das disciplinas
Adequação e atualização das ementas e programas das disciplinas

Adequação, atualização e relevância da bibliografia recomendada
Sistema de Avaliação

Instrumento de Avaliação do Docente
Procedimentos de avaliação do processo ensino-aprendizagem

Instrumentos de Avaliação do Curso

Atividades Articuladas ao Ensino
Participação dos Discentes

Participação dos alunos em programas/projetos de iniciação científica ou em práticas 
de investigação

16/4/2006



Anexo 2
Comissão Própria de Avaliação - CPA/UFSJ

Avaliação Institucional pelos Centros Acadêmicos

Participação dos alunos em eventos científicos
Participação dos alunos em atividades de extensão

Participação dos alunos em atividades artístico-culturais
Participação dos alunos em órgãos colegiados e C.A.s

Estágio Supervisionado
Mecanismo de acompanhamento e de cumprimento do estágio

Relatórios de atividades realizadas durante o estágio supervisionado
Número de alunos por professor na orientação do estágio

Coerência e sequenciamento dos estágios

DIMENSÃO B - INFRA-ESTRUTURA
Instalações Gerais

Espaço Físico
Salas de Aula

Auditório/Sala de Conferência
Instalações Sanitárias

Salas de Reunições
Área de Convivência
Área de Alimentação

Equipamentos
Quantidade dos equipamentos de informática 

Qualidade dos equipamentos de informática
Recursos audiovisuais e multimídia

Existência de rede de comunicação científica/acadêmica
Serviços

Manutenção e conservação das instalações físicas
Manutenção e conservação de equipamentos

Biblioteca
ATENDIMENTO E COMPETÊNCIA DOS SERVIDORES DA BIBLIOTECA

CORTESIA – Respeito e cordialidade.
PRESTEZA – Pronto atendimento.

AGILIDADE – Resolução de problemas com rapidez.
RECEPTIVIDADE – Resposta a todas as solicitações, reclamações e sugestões.

HABILIDADE– Conhecimento do serviço a prestar.
FLEXIBILIDADE – Ajuste das situações para atender as solicitações.

ATUALIZAÇÃO – Inovação e aperfeiçoamento contínuo de suas habilidades.

SERVIÇOS OFERECIDOS PELA BIBLIOTECA 
DIVULGAÇÃO ampla dos serviços disponíveis em material de fácil acesso

Adequação do HORÁRIO E CALENDÁRIO DOS SERVIÇOS.
ON-LINE – Adequação e suficiência dos serviços oferecidos “on-line.

16/4/2006



Anexo 2
Comissão Própria de Avaliação - CPA/UFSJ

Avaliação Institucional pelos Centros Acadêmicos

QUANTIDADE DISPONÍVEL DA BIBLIOGRAFIA obrigatória e recomendada.
QUALIDADE DISPONÍVEL DA BIBLIOGRAFIA obrigatória e recomendada.

ORIENTAÇÃO PARA A BUSCA aos materiais da biblioteca e à sua consulta.
PRAZO – Cumprimento dos prazos dos serviços prestados nas datas combinadas.

PENALIDADES - Divulgação prévia das penalidades por atraso na devolução dos 
materiais emprestados.

COMUNICAÇÃO - Comunicação ampla e prévia dos prazos de devolução dos 
materiais emprestados.

REGISTRO DE EMPRÉSTIMOS - Sistema adequado de registro de empréstimos, de 
reservas e devoluções.

PERIÓDICOS ON-LINE - Ampla divulgação sobre o acesso ao serviço de Periódicos 
On-Line

INSTALAÇÕES FÍSICAS E EQUIPAMENTOS
SALAS – Quantidade de postos e de salas de leituras.

CONSERVAÇÃO – Estado de conservação dos materiais e instalações.
FUNCIONALIDADE dos ambientes e mobiliário.

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA – quantidade e qualidade necessárias.
EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E DVD – quantidade e qualidade necessárias.

ILUMINAÇÃO dos ambientes.
REFRIGERAÇÃO dos ambientes.

ACÚSTICA dos ambientes.
VENTILAÇÃO dos ambientes.
MOBILIÁRIO dos ambientes.

LIMPEZA dos ambientes.

Laboratórios e Instalações Específicas
Laboratórios de Informática
Espaço Físico
Equipamentos
Serviços
Laboratório de Atendimento às Disciplinas Básicas
Espaço Físico
Equipamentos
Serviços
Laboratórios de Pesquisa
Espaço Físico
Equipamentos 
Serviços

16/4/2006



Anexo 3 – Questionário Avaliação das Condições de Oferta dos Cursos de 
Graduação e Condições de Trabalho dos Coordenadores de Cursos 



Anexo 3

Itens para Entrevista com os 
Coordenadores de Curso de Graduação - 

Dia 17/11/2005 às 10:00 sala S.03
1 2 3 4 5 Observação

Competências Didáticas dos Docentes

Formação dos Docentes

Planejamento de Ensino pelos Docentes

Comunicação Coordenação - Docentes

Instalações físicas e mobiliário para a 
Secretaria

Instalações físicas e mobiliário para a 
Coordenadoria 

Tecnologia de Informação para a Gestão 
Acadêmica

Recursos audiovisuais e multimídia para o 
ensino

Organização institucional para a gestão 
acadêmica

Controle acadêmico

Pessoal técnico e administrativo

Remuneração para o exercício de 
coordenação

Colegiado de Curso

CONDIÇÕES PARA O TRABALHO 
DE COORDENAÇÃO DE CURSO
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Acompanhamento do desempenho acadêmico 
do discente

Acompanhamento do egresso

Indicadores de avaliação do docente

Indicadores de avaliação da gestão 
acadêmica dos cursos

Relação Discentes-colegiado de curso

Relação Discentes-coordenação

Relação Discentes-Direção Institucional

Outras observações



Anexo 4 – Questionário Avaliação das Condições de Oferta dos Cursos de 
Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu 



 

Comissão Própria de Avaliação – CPA/UFSJ 
Avaliação dos Cursos de Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu 
Universidade Federal de São João Del Rei 

 

 Muito 
Satisfeito 

Satisfeito Regular Insatisfeito Muito 
Insatisfeito 

Não sabe 
ou sem 

condições 
de 

responder
1. Gestão Acadêmica 

1.1. Projeto Pedagógico 
do Curso   

     

1.2 Coordenadoria do 
Curso  

     

1.3 Colegiado do Curso 
 

     

1.4 Coordenadoria Geral 
de Pós-Graduação  

      

1.5 Secretaria da 
Coordenadoria da  Pós-
Graduação  

      

1.6 Conteúdo e Serviços 
da webpage sobre a 
Pós-Graduação 

      

1.4 Orientação 
Acadêmica ao Discente 

      

2. Infra-Estrutura 
2.1 Instalações Gerais 
do Campus 

      

2.2 Salas de Aula       

2.3 Equipamentos de 
Apoio Didático em Sala 
de Aula 

      

2.4 Laboratório de 
Informática 

      

2.5 Atendimento da 
Biblioteca 

      

2.6 Acervo bibliográfico 
impresso 

      

2.7 Acervo bibliográfico 
digital 

      

2.8 Serviços de 
Reprodução - Xerox  

      

2.9 Área de Convivência       

2.10 Serviços de 
Alimentação 

      

2.11 Atendimento e 
Serviços da FAUF 

      

Anexo 4  



 
AVALIAÇÃO GERAL DAS CONDIÇÕES DE OFERTA  

DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO  
Comentários e Sugestões para a Melhoria da Gestão Acadêmica e Infra-Estrutura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 5 – Roteiro Entrevista com a Auditoria Interna e Divisão de Programação 



Entrevistas pela CPA/UFSJ

entrevistado Neyla Lourdes Bello e Roberto do Nascimento Ferreira

numero 1 data  3/ 6/2005 hora 15:00:00 topicos sinaes Gestão Institucional

detalhamento

Centros de Custos:
O que fundamenta a necessidade de um centro de custo?
Quais as consequências para o gestor e para a organização das operações e do trabalho na UFSJ?
Quais são os atuais centros de custos da UFSJ?
O que ainda é necessário para haver uma gestão de centros de custo com a qualidade esperada pela Divisão de Programação?
O que a Auditoria Interna avalia quanto aos atuais centros de custo?

funcao atual Diretora da Divisão de Programação da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento

atividades

tempo na funcao tempo na UFSJ

pontos a destacar

sexta-feira, 3 de junho de 2005 Página 1 de 1



Anexo 6 – Roteiro Entrevista com a Divisão de Ensino – DIENS 



Anexo 6 
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – FORMULÁRIO DE ENTREVISTA 

 
Pontos para Entrevista com o Diretor da Divisão de Ensino 

Data da entrevista: 08 de setembro de 2005 
 
 

1. Quais as atribuições da Divisão de Ensino no Regimento Interno em 
elaboração?  Quais atribuições estão sendo ainda assumidas pela Divisão 
de Ensino pelo Regimento Interno da FUNREI? 

2. Qual a atual configuração organizacional para a execução das atribuições 
da DIENS? Como avalia essa configuração?  Há recomendações? 

3. Como a Divisão de Ensino operacionaliza o processo decisório e de gestão 
acadêmica junto aos coordenadores de curso e unidades acadêmicas?   

4. DESCONSIDERAR ESTA NUMERAÇÃO 
5. Política de Renovação dos Currículos dos Cursos de Graduação: 

• Mecanismos, acordos e conclusões da revisão, atualização e 
renovação dos currículos e programas de estudo.  

i. Com qual sistemática e periodicidade é feita a revisão de 
currículos? A periodicidade é  adequada?  

ii. Os mecanismos de atualização são adequados? 
iii. Existem responsáveis pelo processo? 

6. Política de Práticas Pedagógicas e de Gestão Acadêmica: 

• Práticas pedagógicas, considerando a relação entre a transmissão 
de informações e a utilização de processos participativos de 
construção do conhecimento 

• Avaliação das práticas pedagógicas e suas relações com os 
objetivos centrais da instituição, identificando resultados, 
dificuldades, carências, possibilidades e potencialidades  

7. Política de Gestão Acadêmica 

• Avaliação das práticas administrativas e suas relações com os 
objetivos centrais da instituição, identificando resultados, 
dificuldades, carências, possibilidades e potencialidades 

8. Projeto Pedagógico Institucional PPI:  

• Práticas institucionais que estimulam: 
i. A melhoria do ensino  
ii. Integração entre graduação e pós-graduação. 
iii. A formação docente 



iv. O apoio ao estudante 
v. A interdisciplinaridade 
vi. As inovações didático-pedagógicas e 
vii. O uso das novas tecnologias no ensino 

9. Projetos Pedagógicos dos Cursos - PPCs 

• Concepção de currículo e organização didático-pedagógica 
(métodos, metodologias, planos de ensino e de aprendizagem e 
avaliação da aprendizagem) de acordo com os fins da instituição, as 
diretrizes curriculares e a inovação da área 

10. Ações Afirmativas  

• na Política de Acesso  
i. Quais os critérios adotados pela IES para ampliar o acesso, 

inclusive para portadores de necessidades especiais? 
ii. Há Política de Cotas? 

• Nas Políticas Pedagógicas 
i. Desenvolve estratégias para a intervenção destes nas aulas?  

• Nas Políticas de Contratação  
i. Possui políticas de contratação de pessoal (docentes e 

pessoal técnico-administrativo) com necessidades especiais? 



Anexo 7 – Roteiro Entrevista com a Divisão de Assuntos Comunitários – 
DIACO 



Anexo 7

Itens para Entrevista com a Divisão de 
Assuntos Comunitários - Dia 18/10 às 9h SIM EM 

CURSO
A 

INICIAR Observação

EGRESSOS

Política de Acompanhamento do Egresso: 
Há informação ou sistema que ofereça um 

acompanhamento do egresso quanto à:

Que tipos de atividades desenvolvem os 
egressos? 

Que contribuições sociais têm trazido?

Inserção profissional dos egressos e dados 
sobre a ocupação dos egressos

Pesquisas ou estudos sobre os egressos e/ou 
empregadores dos mesmos

Mecanismos para conhecer a opinião dos 
egressos sobre a formação recebida, tanto 

curricular quanto ética.

Mecanismos para conhecer a opinião dos 
empregadores sobre os egressos da 

instituição? Quais?

Qual o índice de ocupação entre eles?

Relação entre a ocupação e a formação 
profissional recebida?



Anexo 7

Indicadores de atuação profissional dos 
egressos

Há sistema de gestão que aumente os 
vínculos do egresso com a UFSJ quanto à:

existem atividades de atualização e formação 
continuada para os egressos? Quais?

há participação dos egressos na vida da 
instituição? Como?

evidências de atividades de formação 
continuada para os egressos

participação dos egressos na vida da IES

dados sobre a ocupação dos egressos

acompanhamento de egressos e de criação 
de oportunidades de formação continuada

pesquisas ou estudos sobre os egressos e/ou 
empregadores dos mesmos
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CORPO DISCENTE

Acompanhamento Psico-Pedagógico e do 
Desempenho Acadêmico: 

Existem mecanismos de apoio acadêmico, 
compensação e orientação para os 

estudantes que apresentam dificuldades 
acadêmicas e pessoais

Quais são as dificuldades detectadas no que 
diz respeito às políticas de atendimento ao 

estudante? Existe um plano para superá-las?

Dados sobre bolsas, descontos e outras 
evidências de políticas institucionais de 

inclusão de estudantes em situação 
econômica desfavorecida

Há instâncias que favoreçam a participação 
dos estudantes em eventos?

Há instâncias que forneçam bolsas de 
extensão? Quais? Informe a quantidade de 

bolsas e tipos

nº de estudantes com bolsas de 
atividade/trabalho

Nº de estudantes com bolsas de extensão

Participação em Eventos e Divulgação da 
Produção Discente
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Nº de participações do corpo discente em 
eventos científicos, técnicos, culturais e 

artísticos realizados na IES e fora da IES
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EVENTOS e EXTENSÃO

Eventos da UFSJ

Nº de eventos científicos, técnicos, culturais e 
artísticos realizados na IES

Articulação das atividades de extensão 
com as necessidades e demandas do 

entorno social

Há um órgão institucional responsável pela 
coordenação das atividades e da política de 

extensão? Explicite sua dinâmica de 
funcionamento

Quais as políticas existentes na instituição 
para o desenvolvimento das atividades de 

extensão? Existem incentivos institucionais ou 
de outras fontes? Quais são eles?

Existem atividades institucionais em interação 
com o meio social? Em qual(is) área(s) 

(educação, saúde, lazer, cultura, cidadania, 
solidariedade, organizações econômicas e 
sociais, meio ambiente, patrimônio cultural, 

planejamento urbano, desenvolvimento 
econômico, entre outras)? Caracterize as 

atividades ações voltadas ao desenvolvimento 
da democracia, promoção da cidadania, de 

atenção a setores sociais excluídos, políticas 
de ações afirmativas, etc

Existem atividades vinculadas com 
cooperativas, ONGs, corais, centros de 

saúde, escolas, clubes, sindicatos, ou outras? 
Quais?

Sistematização das atividades de extensão 
(programas, descrição de atividades, número 

de estudantes, participantes)
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Política Integrada com o ensino, pesquisa 
e missão institucional

As atividades de extensão desenvolvidas 
estão integradas com as de ensino e 

pesquisa? São coerentes com a missão da 
IES? Descreva as formas de integração

Acompanhamento e avaliação do impacto 
das atividades de extensão

Qual o impacto das atividades de extensão na 
comunidade e na formação dos estudantes?

Há sistemáticas de avaliação das atividades 
de extensão desenvolvidas pela IES? Quais? 

Participação da Comunidade Acadêmica 
na Extensão

Grau de participação dos estudantes nas 
ações de extensão e intervenção social e o 

respectivo impacto em sua formação

Grau de envolvimento de servidores técnico-
administrativos com extensão

Grau de envolvimento do corpo docente com 
extensão



Anexo 8 – Roteiro Entrevista com a Divisão de Projetos e Ensino de Pós-
Graduação – DIEPG 



Anexo 8

Itens para Entrevista com a DIEPG - Dia 
21/10 às 14:30h SIM EM 

CURSO
A 

INICIAR Observação

Gestão da Política de Pesquisa

Há um órgão institucional responsável pela 
coordenação das atividades e da política de 
pós-graduação na IES? Descreva sua 
dinâmica de funcionamento

Política de Iniciação Científica

Políticas e práticas institucionais de pesquisa 
para a formação de pesquisadores (inclusive 
iniciação científica)

Há política que auxilie na formação de novos 
pesquisadores na IES (bolsas, auxílios)? 
Descreva

Há políticas claras de incentivo à participação 
dos estudantes em projetos com os docentes? 
Quais?

A IES promove fóruns que permitam a 
divulgação da iniciação científica desenvolvida 
pelos corpos docente, discente e técnico-
administrativo?

Há programas e práticas de iniciação à 
ciência e de formação inicial de futuros 
pesquisadores? Descreva-as

Há instâncias que forneçam bolsas de 
pesquisa? Quais? Informe a quantidade de 
bolsas e tipos

Política de Pesquisa
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Articulação da pesquisa com as demais 
atividades acadêmicas

Lista de projetos que recebem apoio de 
agências de fomento

Cursos de pós-graduação (lato sensu e stricto 
sensu)? Quantos? Qual a dimensão dessas 
atividades?

Critérios para o desenvolvimento da pesquisa, 
participação dos pesquisadores em eventos 
acadêmicos, publicação e divulgação dos 
trabalhos

Indicadores de atividades científicas 
(publicações, existência de grupos de 
pesquisa, patentes, entre outros)

Vínculos e contribuição da pesquisa para o 
desenvolvimento local/regional

Relevância social e científica da pesquisa em 
relação aos objetivos institucionais, tendo 
como referência as publicações científicas, 
técnicas e artísticas, patentes, produção de 
teses, organização de eventos científicos, 
realização de intercâmbios e cooperação com 

A produção científica da IES é coerente com a 
sua missão e com os investimentos e políticas 
propostas para o seu desenvolvimento? E 
com as necessidades sociais e as exigências 
da ciência?

Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e 
Stricto Sensu
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A IES desenvolve cursos de pós-graduação 
(lato sensu e stricto sensu)? Quantos? Qual a 
dimensão dessas atividades?

Os cursos oferecidos em nível de pós-
graduação têm relação com as atividades 
acadêmicas da IES? Qual é o seu impacto 
sobre elas?

há auxílio de verbas, interno e externo à IES, 
na realização dos cursos oferecidos?

Conceitos da CAPES no Pós-graduação 
stricto sensu

Os conceitos da avaliação da Capes estão 
demonstrando a realidade dos cursos?

Existem políticas de formação de 
pesquisadores?

 Existem políticas de formação de docentes 
para a educação básica e para a educação 
superior?

Grupos de Pesquisa

Grupos de pesquisa cadastrados 

há apoio para o desenvolvimento de grupos 
de pesquisa com verbas de agências de 
fomento? Descreva bolsas outorgadas, 
estímulos à pesquisa
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Integração da Pesquisa com o Ensino
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São desenvolvidas atividades que permitam a 
inter-relação do ensino com a pesquisa? 
Quais?

Existe integração entre graduação e pós-
graduação? E entre ensino e pesquisa?

Envolvimento da comunidade acadêmica 
com a pesquisa

nº de estudantes com bolsas de pesquisa

nº de trabalhos de estudantes publicados

grau de envolvimento do corpo docente com 
pós-graduação*

grau de envolvimento do corpo docente com 
pesquisa

envolvimento de servidores técnico-
administrativos com pesquisa



Anexo 9 - Síntese Planilha e Gráfico de Candidato-Vaga Total Geral e por 
Curso 1988 a 2005 



UFSJ
Candidato-Vaga Total Geral e por Curso 1988 a 2005

Cursos 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Administração - Integral - 0,83 2,30 2,38 1,90 3,23 3,15 4,03 5,95 4,75 4,65 9,25 4,68 9,00 7,63 11,18 7,13 8,95

Administração - Noturno 3,37 11,53 6,18 8,30 7,53 8,05 7,45 10,58 10,23 7,45 9,30 11,68 11,60 10,35 15,75 12,88 13,18 10,70

Ciências - Noturno 0,98 1,02 0,92 2,66 3,16 3,28 2,36 3,18 4,28 3,94 5,60 6,26 6,72 6,18 - - - -

Ciências Econômicas - Noturno 1,67 2,60 3,72 3,92 3,25 3,22 3,05 4,55 5,15 3,80 5,67 7,03 6,02 6,32 7,03 10,52 5,55 7,50

Engenharia Ind. Elétrica - Integral - 0,93 2,03 3,13 2,63 4,18 2,83 3,85 5,50 4,05 4,93 6,33 5,10 6,93 10,43 7,03 6,28 9,70

Engenharia Ind. Elétrica - Noturno 3,27 8,23 7,07 6,45 5,86 5,45 4,43 6,85 5,98 5,65 4,98 7,70 6,53 7,50 11,13 9,03 10,20 7,35

Engenharia Ind. Mecânica - Integral - 1,10 2,30 3,03 2,70 3,40 2,75 3,93 3,58 4,30 4,08 5,55 4,55 4,33 8,50 6,13 8,73 8,82

Engenharia Ind. Mecânica - Noturno 3,37 6,50 7,07 4,83 4,15 4,18 3,55 4,55 4,45 4,03 4,98 7,78 5,45 7,53 7,55 11,05 9,13 9,70

Filosofia - Noturno 1,16 1,54 0,96 2,04 2,18 2,52 2,00 3,72 3,62 3,44 5,68 6,18 6,56 6,76 5,40 6,10 4,74 4,40

Letras - Noturno 0,88 1,30 1,04 1,24 2,08 3,24 1,86 4,12 3,64 4,64 5,86 8,40 7,88 8,44 7,22 7,82 7,50 6,30

Pedagogia - Noturno 1,80 2,44 1,76 2,68 3,70 4,06 3,04 5,58 6,20 4,38 8,40 6,92 8,58 8,88 8,48 8,02 6,86 6,64

Psicologia - Integral - 5,53 - 4,23 5,07 6,97 6,93 9,80 14,57 12,70 15,23 15,47 18,97 14,20 27,00 18,47 19,33 17,87

Psicologia - Noturno 5,10 - 5,30 8,73 10,30 9,03 8,33 13,83 13,77 16,63 14,17 19,90 14,27 22,03 20,20 21,87 24,10 14,03

Ciências Biológicas - Noturno - - - - - - - - - - - - - - 22,60 17,57 22,30 19,43

Física - Noturno - - - - - - - - - - - - - - 2,12 13,72 4,00 5,40

Química - Noturno - - - - - - - - - - - - - - 8,20 11,32 10,20 12,72

Matemática - Noturno - - - - - - - - - - - - - - 6,05 4,55 6,15 4,80

História - Noturno - - - - - - - - - - - - - - 10,65 10,50 11,73 10,10

Ciências Contábeis - Noturno - - - - - - - - - - - - - - - - 8,28 7,25
Educação Física - Integral - - - - - - - - - - - - - - - - 22,00 13,25

FONTE: http://www.ufsj.edu.br/Pagina/vestibular/candidatovaga.php 
acessado em 17/11/2004

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

110,00

120,00

130,00

140,00

150,00

160,00

170,00

180,00

190,00

200,00

210,00

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Educação Física - Integral

Ciências Contábeis - Noturno

História - Noturno

Matemática - Noturno

Química - Noturno

Física - Noturno
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Engenharia Ind. Mecânica -
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Administração - Integral

Preparado por Patricia Almeida Ashley 17/11/2004 Página 1



Anexo 10– Síntese dos Resultados da Auto-Avaliação Institucional do 
segmento Corpo Discente 



Análise da Avaliação Institucional pelo Corpo Dicente
Instrumento Aplicado pelos CAs - Grupo Focal por Curso de Graduação

Outubro/Novembro de 2005
DIMENSÃO CATEGORIA GRUPO DE INDICADORES INDICADOR

1.1.1.0 - COORDENAÇÃO DO CURSO

Correção das decisões no âmbito da coordenação 4

Disponibilidade para o atendimento ao aluno 3

Relacionamento ético e respeitoso com os alunos 4

1.1.2.0 - COLEGIADO DO CURSO

Correção das decisões no âmbito do colegiado 0
Qualidade das decisões do colegiado para a melhoria da gestão 
acadêmica do curso 0

Transparência das decisões no âmbito do colegiado 0

1.1.3.0 - PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

Secretaria da Coordenadoria 5

Secretaria dos Departamentos que atendem ao curso 4

Serviço de reprodução (Xerox) 4

SETEC 4
1.1.4.0 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO 
ACADÊMICO DO DISCENTE

Apoio à organização e participação em eventos científicos 4

Apoio psico-pedagógico ao desempenho acadêmico do discente 4

Bolsas de atividade ou trabalho 2

Bolsas de estudo, iniciação científica, extensão, monitorias 4

Meios de divulgação de trabalhos e produções dos alunos 3

1.2.1.0 - CURRÍCULO

Adequação da metodologia de ensino aos objetivos das disciplinas 3

Adequação e atualização das ementas e programas das disciplinas 4

Adequação, atualização e relevância da bibliografia recomendada 4

Dimensionamento da carga horária das disciplinas 3

Inter-relação das disciplinas na concepção e execução do currículo 4

1.2.2.0 - SISTEMA DE AVALIAÇÃO

Instrumento de Avaliação do Docente 1

Instrumentos de Avaliação do Curso 0

Procedimentos de avaliação do processo ensino-aprendizagem 4

1.3.1.0 - PARTICIPAÇÃO DOS DISCENTES

Participação dos alunos em atividades artístico-culturais 2

Participação dos alunos em atividades de extensão 2

Participação dos alunos em eventos científicos 2

Participação dos alunos em órgãos colegiados e C.A.s 2
Participação dos alunos em programas/projetos de iniciação científica ou 
em práticas de investigação 4

1.3.2.0 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO
Normas para os relatórios de atividades realizadas durante o estágio 
supervisionado 0

Número de alunos por professor na orientação do estágio 0

Qualidade da orientação para inserção no mercado de trabalho 0
Qualidade das ofertas de estágio para o desenvolvimento profissional do 
discente 0
Qualidade do sistema de registro, acompanhamento e de cumprimento 
do estágio 0

2.1.1.0 - ESPAÇO FÍSICO

Espaços dedicados às Salas de Aula 4

Espaços dedicados para Área de Alimentação 1

Espaços dedicados para Área de Convivência 3

Espaços dedicados para Auditório/Sala de Conferência 4

Espaços dedicados para estacionamento 5

Instalações Sanitárias 4

Salas de Reuniões 3

2.1.2.0 - SERVIÇOS

Manutenção e conservação das instalações físicas 4

Manutenção e conservação de equipamentos 4
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Análise da Avaliação Institucional pelo Corpo Dicente
Instrumento Aplicado pelos CAs - Grupo Focal por Curso de Graduação

Outubro/Novembro de 2005

Manutenção e conservação do mobiliário em sala de aula 4

Preço dos serviços de alimentação 1

Qualidade dos serviços de alimentação 1
2.2.1.0 - ATENDIMENTO E COMPETÊNCIA DOS 
SERVIDORES DA BIBLIOTECA

Agilidade - Resolução de problemas com rapidez 3

Atualização - Inovação e aperfeiçoamento contínuo de suas habilidades 0

Cortesia - Respeito e cordialidade 4

Flexibilidade - Ajuste das situações para atender às solicitações 4

Habilidade - Conhecimento do serviço a prestar 4

Presteza - Pronto atendimento 4
Receptividade - Resposta a todas as solicitações, reclamações e 
sugestões 3

2.2.2.0 - SERVIÇOS OFERECIDOS PELA 
BIBLIOTECA

Adequação do horário e calendário dos serviços 4
Comunicação - Comunicação ampla e prévia dos prazos de devolução 
dos materiais emprestados 4

Divulgação ampla dos serviços disponíveis em material de fácil acesso 4

On-Line - Adequação e suficiência dos serviços oferecidos on-line 4

Orientação para a busca aos materiais da biblioteca e à sua consulta 4
Penalidades - Divulgação prévia das penalidades por atraso na 
devolução dos materiais emprestados 4
Periódicos On-Line - Ampla divulgação sobre o acesso ao serviço de 
Periódicos On-Line 3
Prazo - Cumprimento dos prazos dos serviços prestados nas datas 
combinadas 4

Qualidade disponível da bibliograia obrigatória e recomendada 3

Quantidade disponível da bibliografia obrigatória e recomendada 1
Registro dos empréstimos - Sistema adequado de registro de 
empréstimos, de reservas e devoluções 4

2.2.3.0 - INSTALAÇÕES FÍSICAS E EQUIPAMENTOS 
DA BIBLIOTECA

Acústica dos ambientes 4

Conservação - Estado de conservação dos materiais e instalações 4

Equipamentos de Informática - quantidade e qualidade necessárias 1

Equipamentos de Vídeo e DVD - quantidade e qualidade necessárias 1

Funcionalidade dos ambientes e mobiliário 4

Iluminação dos ambientes 4

Limpeza dos ambientes 4

Mobiliário dos ambientes 4

Refrigeração dos ambientes 4

Salas - Quantidade de postos e de salas de leitura 2

Ventilação dos ambientes 4
2.3.1.0 - LABORATÓRIO E SERVIÇOS PARA 
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

Existência de rede de comunicação científica/acadêmica 4

Qualidade dos equipamentos de informática 1

Qualidade dos softwares de informática 1

Quantidade dos equipamentos de informática 1

Recursos audiovisuais e multimídia 2
2.3.2.0 - LABORATÓRIO DE ATENDIMENTO ÀS 
DISCIPLINAS BÁSICAS

Equipamentos de laboratórios de atendimento às disciplinas básicas 4

Espaço físico de laboratórios de atendimento às disciplinas básicas 4

Serviços de laboratórios de atendimento às disciplinas básicas 4

2.3.3.0 - LABORATÓRIOS DE PESQUISA

Equipamentos de laboratórios de pesquisa 0

Espaço físico de laboratórios de pesquisa 0

Serviços  de laboratórios de pesquisa 0
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Anexo 11 – Síntese dos Resultados da Auto-Avaliação Institucional do 
segmento Corpo Docente e Técnico-Administrativo 



item 1 Relação com o seu superior imediato 2 1,4% 4,0 5
item 2 Relacionamento com os professores da UFSJ 0 0,0% 3,9 4
item 3 Relacionamento com os técnicos-administrativos da UFSJ 0 0,0% 4,1 4
item 4 Relacionamento com os discentes 6 4,2% 4,0 4
item 5 Relacionamento com às direções e coordenações em geral 3 2,1% 3,8 4
item 6 Aproveitamento do seu potencial no seu ambiente de trabalho 2 1,4% 3,6 4
item 7 Oportunidade e momentos para expor suas idéias e sugestões no setor/unidade 0 0,0% 3,7 4

item 8
Oportunidade de colaborar na identificação de problemas e proposição de soluções no seu
setor 1 0,7% 3,6 4  

item 9 Oportunidades e condições de treinamento e desenvolvimento profissional 2 1,4% 3,1 4
item 10 Estímulo e apoio para a inovação de processos e formas de trabalho 3 2,1% 3,2 4
item 11 Sua motivação para as atividades que realiza no trabalho 2 1,4% 3,8 4
item 12 Condições para o trabalho em equipe no seu setor/unidade 1 0,7% 3,4 4
item 13 Remuneração em relação a função exercida 3 2,1% 2,6 2 crítico
item 14 Remuneração em comparação com outras instituições públicas 12 8,4% 2,6 3 requer atenção
item 15 Remuneração em relação às despesas básicas 2 1,4% 2,7 2 crítico
item 16 Conhecimento dos descontos e vantagens salariais 4 2,8% 3,3 4
item 17 Instruções/orientações para o desenvolvimento das atividades 3 2,1% 3,50 4
item 18 Plano de Carreira 3 2,1% 2,58 3 requer atenção
item 19 Programa de Atenção à saúde no trabalho 5 3,5% 2,88 4 requer atenção
item 20 Condições de segurança no trabalho 7 4,9% 3,30 4
item 21 Atividades de voluntariado e integração comunitária 22 15,4% 3,24 3
item 22 Atividades culturais 5 3,5% 3,33 3
item 23 Atividades desportivas e recreativas 18 12,6% 2,95 3 requer atenção
item 24 Realização pessoal e profissional em fazer parte da UFSJ 16 11,2% 4,03 5
item 25 Estatuto da UFSJ 22 15,4% 3,36 4
item 26 Regimento Geral da UFSJ 31 21,7% 3,26 4
item 27 Estrutura Organizacional/Organograma da UFSJ 10 7,0% 3,27 4
item 28 Missão da UFSJ 12 8,4% 3,73 4
item 29 Planejamento Institucional da UFSJ 18 12,6% 3,32 4
item 30 Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSJ 12 8,4% 3,40 4
item 31 Programação e execução orçamentária da UFSJ 27 18,9% 3,19 3
item 32 Diretrizes e metas do Plano de Gestão - 29 20,3% 3,44 4
item 33 Participação da comunidade acadêmica na tomada de decisões 17 11,9% 3,13 4
item 34 Envolvimento da UFSJ com as demandas e preocupações da região 9 6,3% 3,57 4
item 35 Compromisso da comunidade acadêmica com a situação atual e o futuro da UFSJ 8 5,6% 3,13 4
item 36 Imagem da UFSJ na Região das Vertentes e Minas Gerais 10 7,0% 3,86 4
item 37 Conhecimento sobre os cursos da UFSJ 5 3,5% 3,83 4
item 38 Conhecimento sobre as Unidades Administrativas da UFSJ 3 2,1% 3,75 4
item 39 Conhecimento sobre as Unidades Acadêmicas da UFSJ 3 2,1% 3,73 4
item 40 Conhecimento sobre os Campi da UFSJ 2 1,4% 3,77 4

item 41
Clareza sobre as competências e responsabilidades de cada setor/nível da administração
da UFSJ 2 1,4% 3,24 3  

item 42 Perfil de cargos e funções existentes na UFSJ 11 7,7% 2,97 4 requer atenção
item 43 Atuação dos Conselhos Superiores da UFSJ 13 9,1% 3,26 3
item 44 Atuação dos Colegiados de Curso da UFSJ 17 11,9% 3,36 3
item 45 Atuação das Comissões nomeadas pelo Reitor 21 14,7% 3,50 4

item 46
Processo de consulta à comunidade acadêmica (eleições) para a escolha das direções e
coordenações em geral 10 7,0% 3,52 4  

item 47 Integração entre as unidades acadêmicas 12 8,4% 3,01 3
item 48 Integração entre as unidades administrativas 14 9,8% 3,19 3
item 49 Conhecimento sobre o Código de Ética dos Servidores Públicos Federais 12 8,4% 3,18 4
item 50 Conhecimento sobre as Resoluções dos Conselhos Superiores 12 8,4% 3,03 3

item 51 Conhecimento sobre as deliberações dos órgãos colegiados das unidades acadêmicas 13 9,1% 3,02 3  
item 52 Conhecimento sobre os projetos pedagógicos dos cursos 19 13,3% 2,90 3 requer atenção
item 53 Conteúdo divulgado no website da UFSJ 1 0,7% 3,67 4

item 54
Relevância das informações disponibilizadas aos servidores nos diversos meios de
comunicação interna 5 3,5% 3,45 4  

item 55
Suficiência das informações disponibilizadas aos servidores nos diversos meios de
comunicação interna 3 2,1% 3,30 4  

item 56 Comunicados e informes sobre eventos internos da UFSJ 2 1,4% 3,72 4
item 57 Comunicados e informes sobre eventos externos da UFSJ 2 1,4% 3,44 4
item 58 Acesso a comunicação interna pela telefonia 4 2,8% 4,00 4
item 59 Acesso a comunicação externa pela telefonia 2 1,4% 3,67 4
item 60 Acesso a serviços de internet 0 0,0% 3,93 4
item 61 Sistemas de Informação para a operação das unidades administrativas e acadêmicas 14 9,8% 3,22 4
item 62 Sistemas de Informação Gerencial e Estratégica para a gestão acadêmica da UFSJ 24 16,8% 3,12 3

item 63 Sistemas de Informação Gerencial e Estratégica para a a gestão administrativa da UFSJ 22 15,4% 3,10 3  
item 64 Comunicação e Integração entre os sistemas de informação da UFSJ 13 9,1% 3,12 4
item 65 Localização de documentos e normas em arquivos físicos 18 12,6% 3,14 3

item 66
Localização de documentos e normas em arquivos digitalizados na intranet e website da 
UFSJ 15 10,5% 3,14 4  

item 67 Protocolo, fluxo e distribuição de documentos 8 5,6% 3,37 4
item 68 Canais de expressão e reivindicação de melhorias 11 7,7% 2,74 3 requer atenção
item 69 Acessibilidade de meios de transporte ao local de trabalho 8 5,6% 3,66 4
item 70 Acessibilidade nas instalações para os portadores de necessidades especiais 10 7,0% 3,34 4

item 71
Qualidade do espaço físico dos Campi quanto ao conjunto de suas benfeitorias construídas
e disponibilizadas 4 2,8% 3,50 4  

item 72 Condições do espaço físico do setor onde trabalha 1 0,7% 3,27 4
item 73 Condições do mobiliário do setor onde trabalha 0 0,0% 3,18 4

item 74
Equipamentos e materiais disponíveis para as atividades profissionais no setor onde
trabalha 0 0,0% 3,06 4  

item 75 Salas de Aula 11 7,7% 3,38 4
item 76 Auditórios/Salas de Conferência 8 5,6% 3,63 4
item 77 Instalações Sanitárias 1 0,7% 3,30 4
item 78 Salas de Reuniões 7 4,9% 3,38 4
item 79 Área de Convivência 8 5,6% 3,06 4
item 80 Área de Alimentação 1 0,7% 2,42 2 crítico
item 81 Recursos audiovisuais e multimídia 11 7,7% 3,09 4
item 82 Número de equipamentos de informática nos Laboratórios de Informática 26 18,2% 2,62 3 requer atenção
item 83 Condições dos equipamentos de informática nos Laboratórios de Informática 28 19,6% 2,65 3 requer atenção
item 84 Número de equipamentos de informática nas unidades administrativas e acadêmicas 16 11,2% 2,76 4 requer atenção

item 85 Condições dos equipamentos de informática nas unidades administrativas e acadêmicas 16 11,2% 2,72 4 requer atenção
item 86 Manutenção e conservação das instalações físicas e mobiliário dos Campi 5 3,5% 3,49 4
item 87 Manutenção e conservação de equipamentos de informática 6 4,2% 3,09 3
item 88 Acesso a programas/softwares e sistemas de informação para o setor onde trabalha 5 3,5% 3,14 4
item 89 Serviços de impressão 8 5,6% 3,07 4
item 90 Serviços de gráfica 13 9,1% 3,48 4
item 91 Serviços de apoio para o uso de recursos audiovisuais e multimídia 13 9,1% 3,28 4
item 92 Serviços de reprodução e encadernação 9 6,3% 3,49 4
item 93 Serviços de alimentação 9 6,3% 2,46 2 crítico
item 94 Serviço de venda de livros (livraria) 31 21,7% 2,17 2 crítico
item 95 Serviços bancários 4 2,8% 3,24 4

Dimensões e Itens de Avaliação do Questionário Aplicado aos Docentes e Técnicos Administrativos da UFSJ
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Análise dos Resultados
Número de 

respostas com 
"?" - Não sabe 

% de respostas 
com "?" - Não 
sabe ou sem 

Média 
Aritmética 
Ajustada 

Moda
Item Crítico (Moda 

e Média abaixo de 3 
e acima de 0) ou Análise da Média e Moda (valor mais frequente) por Item de Avaliação =>



item 96 CORTESIA – Respeito e cordialidade 6 4,2% 4,01 4
item 97 PRESTEZA – Pronto atendimento 6 4,2% 3,96 4
item 98 AGILIDADE – Resolução de problemas com rapidez 7 4,9% 3,78 4
item 99 RECEPTIVIDADE – Resposta a todas as solicitações, reclamações e sugestões 8 5,6% 3,81 4
item 100 HABILIDADE– Conhecimento do serviço a prestar 9 6,3% 3,80 4
item 101 FLEXIBILIDADE – Ajuste das situações para atender as solicitações 12 8,4% 3,75 4
item 102 ATUALIZAÇÃO – Inovação e aperfeiçoamento contínuo de suas habilidades 19 13,3% 3,65 4
item 103 DIVULGAÇÃO ampla dos serviços disponíveis em material de fácil acesso 10 7,0% 3,60 4
item 104 Adequação do HORÁRIO E CALENDÁRIO DOS SERVIÇOS 13 9,1% 3,67 4
item 105 ON-LINE – Adequação e suficiência dos serviços oferecidos on-line 14 9,8% 3,83 4
item 106 QUANTIDADE DISPONÍVEL DA BIBLIOGRAFIA obrigatória e recomendada 21 14,7% 2,91 3 requer atenção
item 107 QUALIDADE DISPONÍVEL DA BIBLIOGRAFIA obrigatória e recomendada 20 14,0% 3,10 3
item 108 ORIENTAÇÃO PARA A BUSCA aos materiais da biblioteca e à sua consulta 15 10,5% 3,73 4
item 109 PRAZO – Cumprimento dos prazos dos serviços prestados nas datas combinadas 20 14,0% 3,76 4

item 110
PENALIDADES - Divulgação prévia das penalidades por atraso na devolução dos materiais
emprestados 23 16,1% 3,72 4  

item 111
COMUNICAÇÃO - Comunicação ampla e prévia dos prazos de devolução dos materiais
emprestados 19 13,3% 3,80 4  

item 112
REGISTRO DE EMPRÉSTIMOS - Sistema adequado de registro de empréstimos, de
reservas e devoluções 18 12,6% 3,92 4  

item 113
PERIÓDICOS ON-LINE - Ampla divulgação sobre o acesso ao serviço de Periódicos On-
Line 23 16,1% 3,66 4  

item 114 SALAS – Quantidade de postos e de salas de leituras 11 7,7% 3,24 4
item 115 CONSERVAÇÃO – Estado de conservação dos materiais e instalações 7 4,9% 3,62 4
item 116 FUNCIONALIDADE dos ambientes e mobiliário 8 5,6% 3,37 4
item 117 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA – quantidade e qualidade necessárias 13 9,1% 2,82 2 crítico
item 118 EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E DVD – quantidade e qualidade necessárias 22 15,4% 2,79 2 crítico
item 119 ILUMINAÇÃO dos ambientes 9 6,3% 3,57 4
item 120 REFRIGERAÇÃO dos ambientes 10 7,0% 3,30 4
item 121 ACÚSTICA dos ambientes 12 8,4% 3,15 4
item 122 VENTILAÇÃO dos ambientes 10 7,0% 3,53 4
item 123 MOBILIÁRIO dos ambientes 11 7,7% 3,39 4
item 124 LIMPEZA dos ambientes 11 7,7% 3,84 4

item 125 Condições do Espaço Físico para atendimento às disciplinas básicas e de pesquisa 38 26,6% 3,06 0  

item 126 Equipamentos para atendimento às disciplinas básicas e de pesquisa 40 28,0% 2,84 0  

item 127 Serviços para atendimento às disciplinas básicas e de pesquisa 38 26,6% 3,03 0  
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Anexo 12 – Síntese dos Resultados da Auto-Avaliação Institucional do 
segmento Coordenadores de Curso de Graduação 



Grau de Satisfação das Coordenadorias de 
Graduação com as Condições de Trabalho

Glossário:
1 - Muito Insatisfatório
2 - Insatisfatório
3 - Regular
4 - Satisfatório
5 - Muito Satisfatório
0 - Não Sabe ou sem Condições de Responder

Coordenadoria COORDENADORIA  DO CURSO DE LETRAS

Competências Didáticas dos Docentes 4

Formação dos Docentes 4

Planejamento de Ensino pelos Docentes 4

Comunicação Coordenação - Docentes 4

Instalações físicas e mobiliário para a Secretaria 2

Instalações físicas e mobiliário para a Coordenadoria 3

Tecnologia de Informação para a Gestão Acadêmica 3

Recursos audiovisuais e multimídia para o ensino 3

Organização institucional para a gestão acadêmica 3

Controle acadêmico 4

Pessoal técnico e administrativo 4

Remuneração para o exercício de coordenação 2

Colegiado de Curso 4

Acompanhamento do desempenho acadêmico do discente 4

Acompanhamento do egresso 1

Indicadores de avaliação do docente 2

Indicadores de avaliação da gestão acadêmica dos cursos 0

Relação Discentes-colegiado de curso 4

Relação Discentes-coordenação 4

Relação Discentes-Direção Institucional 0

Relação Coordenação-Direção 5

Outras observações Falta ao Curso de Letras uma sala para Prática de Ensino, como exige 
o INEP.  Insuficiência e imensa defasagem do acervo bibliográfico.  A 
kilometragem de 1000 km anuais é insuficiente para um ano.
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Glossário:
1 - Muito Insatisfatório
2 - Insatisfatório
3 - Regular
4 - Satisfatório
5 - Muito Satisfatório
0 - Não Sabe ou sem Condições de Responder

Coordenadoria SEM IDENTIFICAÇÃO 01

Competências Didáticas dos Docentes 3

Formação dos Docentes 4

Planejamento de Ensino pelos Docentes 3

Comunicação Coordenação - Docentes 3

Instalações físicas e mobiliário para a Secretaria 3

Instalações físicas e mobiliário para a Coordenadoria 3

Tecnologia de Informação para a Gestão Acadêmica 1

Recursos audiovisuais e multimídia para o ensino 4

Organização institucional para a gestão acadêmica 3

Controle acadêmico 4

Pessoal técnico e administrativo 4

Remuneração para o exercício de coordenação 2

Colegiado de Curso 3

Acompanhamento do desempenho acadêmico do discente 2

Acompanhamento do egresso 2

Indicadores de avaliação do docente 2

Indicadores de avaliação da gestão acadêmica dos cursos 2

Relação Discentes-colegiado de curso 2

Relação Discentes-coordenação 2

Relação Discentes-Direção Institucional 3

Relação Coordenação-Direção 4

Outras observações
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Glossário:
1 - Muito Insatisfatório
2 - Insatisfatório
3 - Regular
4 - Satisfatório
5 - Muito Satisfatório
0 - Não Sabe ou sem Condições de Responder

Coordenadoria SEM IDENTIFICAÇÃO 02

Competências Didáticas dos Docentes 3

Formação dos Docentes 4

Planejamento de Ensino pelos Docentes 4

Comunicação Coordenação - Docentes 3

Instalações físicas e mobiliário para a Secretaria 1

Instalações físicas e mobiliário para a Coordenadoria 1

Tecnologia de Informação para a Gestão Acadêmica 1

Recursos audiovisuais e multimídia para o ensino 1

Organização institucional para a gestão acadêmica 0

Controle acadêmico 4

Pessoal técnico e administrativo 4

Remuneração para o exercício de coordenação 0

Colegiado de Curso 4

Acompanhamento do desempenho acadêmico do discente 1

Acompanhamento do egresso 3

Indicadores de avaliação do docente 2

Indicadores de avaliação da gestão acadêmica dos cursos 0

Relação Discentes-colegiado de curso 4

Relação Discentes-coordenação 3

Relação Discentes-Direção Institucional 0

Relação Coordenação-Direção 4

Outras observações Biblioteca - Muito Insatisfatório
Laboratório para ensino, pesquisa e extensão - Muito Insatisfatório.  
Precisa ampliar, ter mais laboratórios.
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Glossário:
1 - Muito Insatisfatório
2 - Insatisfatório
3 - Regular
4 - Satisfatório
5 - Muito Satisfatório
0 - Não Sabe ou sem Condições de Responder

Coordenadoria SEM IDENTIFICAÇÃO 03

Competências Didáticas dos Docentes 3

Formação dos Docentes 4

Planejamento de Ensino pelos Docentes 4

Comunicação Coordenação - Docentes 4

Instalações físicas e mobiliário para a Secretaria 4

Instalações físicas e mobiliário para a Coordenadoria 4

Tecnologia de Informação para a Gestão Acadêmica 2

Recursos audiovisuais e multimídia para o ensino 2

Organização institucional para a gestão acadêmica 4

Controle acadêmico 5

Pessoal técnico e administrativo 4

Remuneração para o exercício de coordenação 2

Colegiado de Curso 4

Acompanhamento do desempenho acadêmico do discente 2

Acompanhamento do egresso 1

Indicadores de avaliação do docente 3

Indicadores de avaliação da gestão acadêmica dos cursos 4

Relação Discentes-colegiado de curso 4

Relação Discentes-coordenação 4

Relação Discentes-Direção Institucional 4

Relação Coordenação-Direção 3

Outras observações
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Glossário:
1 - Muito Insatisfatório
2 - Insatisfatório
3 - Regular
4 - Satisfatório
5 - Muito Satisfatório
0 - Não Sabe ou sem Condições de Responder

Coordenadoria SEM IDENTIFICAÇÃO 04

Competências Didáticas dos Docentes 3

Formação dos Docentes 3

Planejamento de Ensino pelos Docentes 3

Comunicação Coordenação - Docentes 2

Instalações físicas e mobiliário para a Secretaria 2

Instalações físicas e mobiliário para a Coordenadoria 2

Tecnologia de Informação para a Gestão Acadêmica 1

Recursos audiovisuais e multimídia para o ensino 3

Organização institucional para a gestão acadêmica 2

Controle acadêmico 4

Pessoal técnico e administrativo 3

Remuneração para o exercício de coordenação 1

Colegiado de Curso 2

Acompanhamento do desempenho acadêmico do discente 1

Acompanhamento do egresso 1

Indicadores de avaliação do docente 1

Indicadores de avaliação da gestão acadêmica dos cursos 1

Relação Discentes-colegiado de curso 2

Relação Discentes-coordenação 3

Relação Discentes-Direção Institucional 2

Relação Coordenação-Direção 3

Outras observações Instalações adequadas para ensino - muito insatisfatório.  Falta de 
laboratórios e materiais específicos para o curso (um particular 
laboratório de matemática)
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Glossário:
1 - Muito Insatisfatório
2 - Insatisfatório
3 - Regular
4 - Satisfatório
5 - Muito Satisfatório
0 - Não Sabe ou sem Condições de Responder

Coordenadoria SEM IDENTIFICAÇÃO 05

Competências Didáticas dos Docentes 4

Formação dos Docentes 5

Planejamento de Ensino pelos Docentes 4

Comunicação Coordenação - Docentes 4

Instalações físicas e mobiliário para a Secretaria 1

Instalações físicas e mobiliário para a Coordenadoria 1

Tecnologia de Informação para a Gestão Acadêmica 2

Recursos audiovisuais e multimídia para o ensino 1

Organização institucional para a gestão acadêmica 0

Controle acadêmico 5

Pessoal técnico e administrativo 4

Remuneração para o exercício de coordenação 1

Colegiado de Curso 3

Acompanhamento do desempenho acadêmico do discente 3

Acompanhamento do egresso 1

Indicadores de avaliação do docente 2

Indicadores de avaliação da gestão acadêmica dos cursos 0

Relação Discentes-colegiado de curso 5

Relação Discentes-coordenação 3

Relação Discentes-Direção Institucional 2

Relação Coordenação-Direção 3

Outras observações Falta infra-estrutura para o funcionamento dos cursos
Biblioteca
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Glossário:
1 - Muito Insatisfatório
2 - Insatisfatório
3 - Regular
4 - Satisfatório
5 - Muito Satisfatório
0 - Não Sabe ou sem Condições de Responder

Coordenadoria SEM IDENTIFICAÇÃO 06

Competências Didáticas dos Docentes 3

Formação dos Docentes 4

Planejamento de Ensino pelos Docentes 3

Comunicação Coordenação - Docentes 3

Instalações físicas e mobiliário para a Secretaria 2

Instalações físicas e mobiliário para a Coordenadoria 3

Tecnologia de Informação para a Gestão Acadêmica 2

Recursos audiovisuais e multimídia para o ensino 1

Organização institucional para a gestão acadêmica 2

Controle acadêmico 4

Pessoal técnico e administrativo 3

Remuneração para o exercício de coordenação 4

Colegiado de Curso 3

Acompanhamento do desempenho acadêmico do discente 3

Acompanhamento do egresso 1

Indicadores de avaliação do docente 1

Indicadores de avaliação da gestão acadêmica dos cursos 1

Relação Discentes-colegiado de curso 3

Relação Discentes-coordenação 5

Relação Discentes-Direção Institucional 4

Relação Coordenação-Direção 4

Outras observações Instalações Físicas do Curso para Ensino - Insatisfatória.  Carece de 
boa infra-estrutura de Laboratórios.
Biblioteca - Regular.  Tem boa infra-estrutura, mas não possue um 
bom acervo bibliográfico.
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Glossário:
1 - Muito Insatisfatório
2 - Insatisfatório
3 - Regular
4 - Satisfatório
5 - Muito Satisfatório
0 - Não Sabe ou sem Condições de Responder

Coordenadoria SEM IDENTIFICAÇÃO 07

Competências Didáticas dos Docentes 0

Formação dos Docentes 4

Planejamento de Ensino pelos Docentes 0

Comunicação Coordenação - Docentes 3

Instalações físicas e mobiliário para a Secretaria 1

Instalações físicas e mobiliário para a Coordenadoria 0

Tecnologia de Informação para a Gestão Acadêmica 1

Recursos audiovisuais e multimídia para o ensino 1

Organização institucional para a gestão acadêmica 0

Controle acadêmico 3

Pessoal técnico e administrativo 2

Remuneração para o exercício de coordenação 1

Colegiado de Curso 4

Acompanhamento do desempenho acadêmico do discente 0

Acompanhamento do egresso 1

Indicadores de avaliação do docente 1

Indicadores de avaliação da gestão acadêmica dos cursos 0

Relação Discentes-colegiado de curso 2

Relação Discentes-coordenação 4

Relação Discentes-Direção Institucional 0

Relação Coordenação-Direção 3

Outras observações Biblioteca - Muito Insatisfatório.  Faltam livros didáticos.
Laboratórios Específicos - Insatisfatório.  Faltam espaços e 
equipamentos.
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Glossário:
1 - Muito Insatisfatório
2 - Insatisfatório
3 - Regular
4 - Satisfatório
5 - Muito Satisfatório
0 - Não Sabe ou sem Condições de Responder

Coordenadoria COORDENADORIA  DO CURSO DE EDUCAÇÀO FÍSICA

Competências Didáticas dos Docentes 3

Formação dos Docentes 3

Planejamento de Ensino pelos Docentes 4

Comunicação Coordenação - Docentes 5

Instalações físicas e mobiliário para a Secretaria 4

Instalações físicas e mobiliário para a Coordenadoria 4

Tecnologia de Informação para a Gestão Acadêmica 3

Recursos audiovisuais e multimídia para o ensino 0

Organização institucional para a gestão acadêmica 3

Controle acadêmico 4

Pessoal técnico e administrativo 0

Remuneração para o exercício de coordenação 1

Colegiado de Curso 1

Acompanhamento do desempenho acadêmico do discente 2

Acompanhamento do egresso 0

Indicadores de avaliação do docente 1

Indicadores de avaliação da gestão acadêmica dos cursos 1

Relação Discentes-colegiado de curso 0

Relação Discentes-coordenação 4

Relação Discentes-Direção Institucional 0

Relação Coordenação-Direção 3

Outras observações Destaco como fator limitante a falta de instalações e equipamentos 
esportivos, a falta de laboratórios específicos para as atividades de 
ensino, pesquisa e extensão ligados ao curso.  Destaque também 
deve ser dado ao número reduzido de títulos e volumes na biblioteca 
para atendimento às atividades didático-acadêmicas do curso.
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Glossário:
1 - Muito Insatisfatório
2 - Insatisfatório
3 - Regular
4 - Satisfatório
5 - Muito Satisfatório
0 - Não Sabe ou sem Condições de Responder

Coordenadoria COORDENADORIA DO CURSO DE FILOSOFIA

Competências Didáticas dos Docentes 0

Formação dos Docentes 5

Planejamento de Ensino pelos Docentes 3

Comunicação Coordenação - Docentes 4

Instalações físicas e mobiliário para a Secretaria 4

Instalações físicas e mobiliário para a Coordenadoria 4

Tecnologia de Informação para a Gestão Acadêmica 3

Recursos audiovisuais e multimídia para o ensino 2

Organização institucional para a gestão acadêmica 2

Controle acadêmico 4

Pessoal técnico e administrativo 5

Remuneração para o exercício de coordenação 3

Colegiado de Curso 4

Acompanhamento do desempenho acadêmico do discente 1

Acompanhamento do egresso 1

Indicadores de avaliação do docente 2

Indicadores de avaliação da gestão acadêmica dos cursos 1

Relação Discentes-colegiado de curso 2

Relação Discentes-coordenação 4

Relação Discentes-Direção Institucional 0

Relação Coordenação-Direção 4

Outras observações Biblioteca - Insatisfatório.
Laboratórios - Insatisfatório.

domingo, 23 de abril de 2006 Página 10 de 10


	INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO TEIXEIRA – INEP
	Composição da CPA
	 II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

	Estágio
	Sofreu atrasos?
	Quadro I - Ações Previstas no PROPAI UFSJ 2005 e Realizadas segundo as Dimensões da Lei SINAES
	IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS




