RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL 2015
1º RELATÓRIO PARCIAL
(Conforme Nota Técnica nº 65, de 9 de outubro de 2014)
São Cristóvão/SE, março/2016.

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
Nome: Universidade Federal de Sergipe

Sigla: UFS

Código no INEP: 0003

Órgão de Vinculação: Ministério da
Educação

Mantenedora: Fundação Universidade Federal
de Sergipe

Nome e cargo do dirigente: Prof. Dr. Angelo Roberto Antoniolli – Reitor
Endereço: Cidade Universitária “Prof. José Aloísio de Campos”
Avenida Marechal Rondon, s/n – Bairro Jardim Rosa Elze – São Cristóvão – SE
CEP: 49.100-000
Telefones: (79) 2105 - 6404 / 2105 - 6474
E-mail: reitor@ufs.br
Página na Internet: www.ufs.br

2

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

Angelo Roberto Antoniolli
Reitor
André Maurício Conceição de Souza
Vice-Reitor
Marcionilo de Melo Lopes Neto
Chefe de Gabinete do Reitor
Rosalvo Ferreira Santos
Pró-Reitor de Planejamento
Abel Smith Menezes
Pró-Reitor de Administração
Maria Lúcia Machado Aranha
Pró-Reitora de Assuntos Estudantis
Maria Conceição Almeida Vasconcelos
Pró-Reitora de Extensão e Assuntos Comunitários
Marcos Eugênio Oliveira Lima
Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa
Jonatas da Silva Meneses
Pró-Reitor de Graduação
Antônio Ponciano Bezerra
Centro de Educação Superior a Distância
Ednalva Freire Caetano
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas
Antônio Américo Cardoso Júnior
Superintendente de Infraestrutura
Ângela Maria da Silva
Diretora do Hospital Universitário

3

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DA UFS
(Portaria nº275, de 31 de janeiro de 2014)

PRESIDÊNCIA
Kleber Fernandes de Oliveira
(Coordenador de Planejamento e Avaliação Acadêmica – COPAC/PROPLAN)
(Procurador Educacional Institucional)

MEMBROS DA COMISSÃO PRINCIPAL DA CPA
Kléber Fernandes de Oliveira (COPAC) – Titular
Silvania Couto da Conceição (COAVI) – Suplente
Marluce de Souza Lopes Santos (DEAPE) – Titular
Rosa Maria Viana de Bragança Garcez (DEAPE) – Suplente
Carlos Alexandre Borges Garcia (COPGD) – Titular
Marcus Eugênio Oliveira Lima (POSGRAP) – Suplente
Antonio Américo Cardoso Júnior (DCF) – Titular
Wellington Cesário (DAVD) – Suplente
Antonio Carlos Campos (DGE) – Titular
Brancilene Santos de Araujo (DFS) – Suplente
Edjanária Barbosa da Silva Borges (PROEST) – Titular
Maria Rosangela Albuquerque Melo (CODAE) – Suplente
Cristina de Assis Carvalho (BICEN) – Titular
Josinaldo Manoel Cardoso (BICEN) – Suplente
Danillo Menezes Matos – Titular
José Celso de Aquino e Sousa – Suplente
Simone Menezes Costa de Santana – Titular
Luís Henrique Silva de Araújo – Suplente

EQUIPE DE APOIO:
Anicleide Pereira da Silva (DIAVI)
Andreza Cristina do Carmo Menezes (COPAC)
Saulo Santos Bomfim (COPAC)

4

SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO ..................................................................................................................................................... 6
1.1 Dados da Instituição ................................................................................................................................... 6
1.2 Composição da CPA/UFS ............................................................................................................................ 9
1.3 Caracterização do Relatório de Autoavaliação da UFS .................................................................................. 13
1.4 Planejamento Estratégico de Autoavaliação ............................................................................................ 14
1.4.1 Autoavaliação pela CPA/UFS............................................................................................................ 15
1.4.2 Outros processos de Autoavaliação na UFS ...................................................................................... 17
2 METODOLOGIA DE APRESENTAÇÃO DA AUTOAVALIAÇÃO ............................................................................... 20
2.1 Metodologia da Autoavaliação Institucional 2015 – Módulo Docente .................................................... 20
2.1.1 Conscientização da comunidade acadêmica ...................................................................................... 21
2.1.2 Instrumento, Coleta e Análise de Dados............................................................................................ 21
2.1.3 Cronograma das atividades para esta 1ª Etapa de Autoavaliação no ano de 2015 ............................ 22
3 DESENVOLVIMENTO ........................................................................................................................................... 23
3.1 Eixo 1 - Planejamento e Avaliação Institucional (Dimensão 8) ................................................................. 23
3.1.1 Autoavaliação .................................................................................................................................... 24
3.1.2 Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG)...................................................................................... 25
3.1.3 Avaliação do Desempenho dos Estudantes (ENADE)....................................................................... 26
3.1.4 Índice Geral de Cursos (IGC) ............................................................................................................ 28
3.2 Eixo 2: Desenvolvimento Institucional ..................................................................................................... 30
3.2.1 Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional....................................................... 30
3.2.2 Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição ........................................................................ 32
3.3 Eixo 3: Políticas Acadêmicas ..................................................................................................................... 33
3.3.1 Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão ......................................................... 33
3.3.2 Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade .................................................................................... 35
3.3.3 Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes ........................................................................ 37
3.4 Eixo 4: Políticas de Gestão ........................................................................................................................ 38
3.4.1 Dimensão 5: Políticas de Pessoal ...................................................................................................... 38
3.4.2 Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição ............................................................................ 42
3.4.3 Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira ....................................................................................... 51
3.5 Eixo 5: Infraestrutura Física (Dimensão 7) ................................................................................................ 53
4 ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES ................................................................................................... 56
4.1 Dimensão 1: A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional........................................................ 56
4.2 Dimensão 2: A Política para o Ensino, Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão e as respectivas Normas de
Operacionalização, incluídos os Procedimentos para estímulo à Produção Acadêmica, as Bolsas de
Pesquisa, de Monitoria e demais modalidades.............................................................................................. 62
4.2.1 Síntese da Dimensão 2 ...................................................................................................................... 74
4.3 Dimensão 3: A Responsabilidade Social, Contribuição para a Inclusão Social, ao Desenvolvimento
Econômico e Social, Defesa do Meio Ambiente, Memória Cultural, Produção Artística e Patrimônio Cultural
........................................................................................................................................................................ 75
4.4 Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade ........................................................................................... 79
4.5 Dimensão 5: As Políticas de Pessoal, Carreiras do Corpo Docente e Técnico Administrativo,
Aperfeiçoamento, Desenvolvimento Profissional e Condições de Trabalho .................................................. 83
4.6 Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição, Funcionamento e Representatividade dos Colegiados,
Independência e Autonomia em Relação à Mantenedora, Participação em Processos Decisórios ............... 86
4.7 Dimensão 7: Infraestrutura Física de Ensino e Pesquisa, Biblioteca, Recursos de Informação e
Comunicação .................................................................................................................................................. 89
4.8 Dimensão 8: Planejamento e Avaliação em relação a Processos, Resultados e Eficácia da Autoavaliação
Institucional .................................................................................................................................................... 95
4.9 Dimensão 9: Política de Atendimento aos Estudantes ............................................................................. 98
5 AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE ..................................................................................................................... 103
APÊNDICE ...................................................................................................................................................... 104

5

1 INTRODUÇÃO

O presente documento constitui-se no Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional
do ano base 2015, da Universidade Federal de Sergipe (UFS), elaborado como objetivo de
apresentar os resultados do processo autoavaliativo na instituição, em cumprimento as exigências
da Lei n° 10.861do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), de 10 de
abril de 2004, e da Nota Técnica n° 65/INEP/DAES/CONAES, de 9 de outubro de 2014, a qual
estabece que a partir de 2015 deve ser considerado o início de um novo ciclo avaliativo, devendo
ser depositando o Relatório Pacial do 1° ciclo até 31 de março de 2016.
O teor deste relatório foi validado pelos membros da Comissão Própria de Avaliação
(CPA/UFS), em reunião realizada em 16 de março de 2016. Sendo, desta forma, colocado à
disposição da comunidade acadêmica e da sociedade como resultado de um esforço de
autoavaliação,no intuito de contribuir para o aperfeiçoamento das ações que norteiam o
cumprimento damissão, visão e objetivos institucionais da UFS.

1.1 Dados da Instituição
A Universidade Federal de Sergipe surgiu a partir da instituição das primeiras escolas de
nível superior do estado de Sergipe, integrada ao Sistema Federal de Ensino Superior Brasileiro.
Foram instaladas, primeiro, a Faculdade de Ciências Econômicas e a de Química em 1950. Logo
após, em 1951, foram fundadas a Faculdade de Direito e a Faculdade Católica de Filosofia da
Arquidiocese de Aracaju. Em 1954, criava-se a Escola de Serviço Social e, em 1961, a Faculdade
de Ciências Médicas.
Com este número de escolas superiores foi possível pleitear a criação de uma
universidade em Sergipe. Desta forma, através da Lei nº 1.194, de 11 de julho de 1963, o
Governo do Estado de Sergipe autoriza a transferência dos Estabelecimentos de Ensino Superior
existentes neste estado para a Fundação Universidade Federal de Sergipe, ora em organização
pelo Governo Federal.
Em 28 de fevereiro de 1967, através do Decreto-Lei n.º 269, assinado pelo então
Presidente da República, Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, foi instituída a Fundação
Universidade Federal de Sergipe (FUFS). Entretanto, somente em 15 de maio de 1968 a UFS
começou a funcionar efetivamente com as seis Escolas de Ensino Superior ou Faculdades até
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então existentes em solo sergipano (Química, Direito, Economia, Serviço Social, Medicina e
Filosofia) e a reitoria, que funcionava em um prédio no centro de Aracaju.
Foi então, na década de 1970, que se constituiu a nova universidade, numa fase de
estruturação administrativa. A construção do Campus Universitário de São Cristóvão foi
efetivada exatamente nesse período, através do Programa de Expansão e Melhoria das
Instituições de Ensino Superior (PREMESU) e da ação do então reitor José Aloísio de Campos.
É mantida com recursos da União, mas, possui autonomia administrativa, didáticocientífica, disciplinar e de gestões financeira e patrimonial, sendo regida pela legislação federal,
pelo seu Estatuto, pelo Regimento Geral1 e por outros atos normativos específicos e internos.
Somente a partir de 1980 que começou a transferência gradativa das unidades de ensino
isoladas para o campus universitário o qual, em 1987, através da Resolução n° 01/87 do
Conselho Universitário (CONSU), foi denominada “Cidade Universitária Prof. José Aloísio de
Campos”, localizada no Jardim Rosa Elze, no município de São Cristóvão, onde está instalada a
sede central da instituição.
Das 6 (seis) unidades inicialmente aglutinadas, com seus 10 (dez) cursos, evoluímos, na
década de 1980, para 4 (quatro) centros acadêmicos, com 26 (vinte e seis) departamentos e 31
(trinta e uma) opções de curso de graduação. A UFS só veio a apresentar uma nova trajetória de
crescimento significativa a partir de meados da década de 1990, o que se comprova pelos
indicadores de produção utilizados nas instituições de ensino superior no Brasil.
Hoje (2015), a instituição possui, além do campus sede, localizado em São Cristóvão,
mais cinco campi: Campus da Saúde Prof. João Cardoso do Nascimento Júnior (Aracaju),
instalado em 1989; Campus Prof. Alberto Carvalho (Itabaiana), instalado em 14 de agosto de
2006; Campus de Laranjeiras (Laranjeiras), instalado em 28 de março de 2007; Campus. Prof.
Antônio Garcia Filho (Lagarto), instalado em 14 de março de 2011 e o Campus do Sertão (N.
Sra. da Glória), instalado em 23 de novembro de 2015.
Esses campi concentram todos os cursos de graduação e pós-graduação da UFS, com
especial atenção àqueles ofertados na modalidade presencial.

1

UFS. Regimento Geral da UFS. Resolução n° 001/1979/CONSU/UFS. Disponível em: <https://www.sigrh.ufs.br/
sigrh/downloadArquivo?idArquivo=31556&key=f4c523337584232ba63ce89c2390d969>. Acesso em: 20/01/2016.
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No tocante ao ensino a distância (EaD), coordenado na UFS pelo Centro de Ensino
Superior a Distância (CESAD), tem-se 14 polos localizados nas cidades de Arauá, Brejo Grande,
Carira, Estância, Japaratuba, Nossa Senhora das Dores, Laranjeiras, Colônia 13 (Lagarto), Nossa
Senhora da Glória, Propriá, Porto da Folha, Poço Verde, São Domingos e São Cristóvão.
Essa atual expansão da UFS deu-se, sobretudo, a partir da adesão da universidade ao
Programa de Apoio aos Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais
(REUNI), aprovado através da Resolução 40/2007/CONEPE2; objetivando criar as condições
para ampliar o acesso e a permanência dos estudantes de graduação, melhorar a qualidade dos
cursos e o aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes na UFS. Esta
adesão propiciou o aporte de recursos necessários ao desenvolvimento das metas inicialmente
propostas, numa parceria ideal entre o que era almejado pela UFS e a política adotada pelo MEC
para o ensino superior público no país, em suas três atividades fins: ensino, pesquisa e extensão.
Ao longo dessa trajetória, foram implementadas melhorias na sua estrutura física, no
aumento de número de cursos, na interação com a comunidade externa e principalmente na
qualidade acadêmica.
Desta forma, em 2015 a UFS possui na graduação 127 opções de curso (116 presenciais
e 11 cursos a distância), obtendo 28.513 estudantes matriculados. A pós-graduação stricto sensu
conta com 1.959 matriculados, distribuídos em 48 cursos de mestrados, sendo 42 de mestrados
acadêmicos e 6 de mestrados profissionais; e 14 de doutorados. A UFS possui ainda 137
estudantes matriculados em residências médicas. No tocante ao seu quadro funcional, a
instituição conta nesse ano com 1.455 docentes efetivos no ensino superior, 35 docentes no
Colégio de Aplicação e 1.483 servidores técnico-administrativos.
Com este processo de evolução e, considerando ainda os resultados dos últimos anos do
Índice Geral de Cursos (IGC)3, a UFS avançou nos últimos anos e tornou-se uma das principais
universidades nordestinas3. Seus indicadores e resultados têm refletido êxito na política de
redistribuição regional da riqueza nacional, visto significar que a participação de Sergipe na
população nacional é pouco superior a 1% da população brasileira.
Assim, a universidade vem contribuindo decisivamente para a geração de melhores
condições do desenvolvimento do Estado, desde sua fundação, em 1968, chegando, nos últimos
2

Fonte: Portal da UFS, menu Publicações Oficiais, em Resoluções CONEPE. Disponível em:
https://www.sigrh.ufs.br/sigrh/downloadArquivo?idArquivo=32783&key=e7b69fe73b975ee75d3fc301cc5aa411
3
IGC é o indicador de qualidade que avalia as Instituições de Educação Superior (IES), de acordo com o
INEP/MEC. Os resultados de todas as IES podem ser acessados no site: http://portal.inep.gov.br/educacaosuperior/indicadores/ indice-geral-de-cursos-igc
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anos, a um patamar muito superior à participação de Sergipe, na população brasileira, e do seu
PIB, na economia brasileira. Esta é uma percepção compartilhada por boa parte da opinião
pública sergipana. Além disso, neste período recente de intenso crescimento do sistema federal
de ensino superior, a UFS conseguiu um grande êxito na expansão e nos resultados do seu
indicador de qualidade, dentre o conjunto nacional de instituições federais3.

1.2 Composição da CPA/UFS
Em consonancia com a Lei n° 10.861/2004 do SINAES, a CPA da UFS foi criada
inicialmente em 2004 e passou por mudanças no decorrer desses anos, respeitando o que vem
estabelecendo a legislação correspondente.
Atualmente é normatizada internamente através do seu Regimento (Resolução n°
16/2014/CONSU, de 24/03/20144), o qual a constitui como o órgão colegiado permanente de
coordenação do processo de autoavaliação da universidade, atuando de forma autônoma em
relação aos conselhos e demais órgãos colegiados da Instituição.
A CPA/UFS tem por finalidade a implementação do processo interno de autoavaliação
da universidade, a sistematização e a prestação das informações solicitadas pela Comissão
Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES). Visando assegurar o pleno
desenvolvimento das ações que envolvem a avaliação institucional, suas atividades são
promovidas em conjunto com a Coordenação de Planejamento e Avaliação Acadêmica (COPAC),
órgão da Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN), e a Divisão de Avaliação e Monitoramento
Institucional (DIAVI), órgão da COPAC.
De acordo com o Art. 4º da Resolução n° 16/2014/CONSU/UFS, a CPA/UFS é
constituída por uma Comissão Principal e por Comissões Setoriais que representarão o
conjunto dos Centros da sede e de fora da sede (Campi), incluindo os órgãos suplementares.
A Comissão Principal, de acordo com o Art. 15 da resolução, tem como atribuições:
I. estabelecer as diretrizes da política de avaliação acadêmica e administrativa da UFS;
II. preparar e aprovar o Projeto de Autoavaliação relativo ao SINAES e enviar para a
CONAES;
III. subdelegar competências no âmbito de cursos e áreas, para comissões setoriais,
determinando prazos para o cumprimento dos objetivos estabelecidos;
4

Disponível no portal da UFS em:
https://www.sigrh.ufs.br/sigrh/downloadArquivo?idArquivo=296927&key=ff4657f99fc9b13b6abe4f33c0353a6d
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IV. convidar professores, técnico-administrativos, alunos e membros da comunidade externa
para prestar informações, fornecer documentos e detalhar dados enviados;
V. receber e prestar informações à Comissão Externa de Avaliação quando da avaliação
externa;
VI. desenvolver estudos e análises, visando o fornecimento de subsídios para a fixação,
aperfeiçoamento e modificação da política da avaliação institucional da UFS;
VII. propor programas, projetos e ações que proporcionem a melhoria do processo avaliativo
institucional, e,
VIII. aprovar o relatório final de avaliação em reunião conjunta da Comissão Principal e dos
Coordenadores das Comissões setoriais, enviando-o para conhecimento dos Conselhos
Superiores da UFS.
As Comissões Setoriais, de acordo com o Art. 17 da resolução, tem como atribuições:
I. sensibilizar a comunidade acadêmica da respectiva unidade da importância do processo
de avaliação institucional, por meio de mobilização, palestras, correio eletrônico etc.;
II. desenvolver o processo de autoavaliação no Centro, conforme plano de atividades de
autoavaliação da Universidade;
III. organizar reuniões sistemáticas para desenvolver as atividades avaliativas;
IV. elaborar relatórios de avaliação, repassando para a Comissão Principal, e;
V. realizar outras atividades necessárias para o funcionamento da CPA/UFS.
A Comissão Principal é formada por membros titulares e suplentes atendendo a seguinte
composição:
I. representante da Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN);
II. representante da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD);
III. representante da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (POSGRAP);
IV. representante da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX);
V. representante da Associação Docente da UFS (ADUFS);
VI. representante do Sindicato dos Técnicos Administrativos da UFS (SINTUFS);
VII. representante Discente da Graduação;
VIII. representante Discente da Pós-Graduação;
IX. representante de Órgão Suplementar da UFS, e,
X. representante da Sociedade Civil.
De acordo com a Portaria nº 275, de 31 de janeiro de 2014, atualmente a Comissão
Principal da CPA/UFS é formada pelos seguintes membros:
1. Kléber Fernandes de Oliveira (COPAC) – Titular - Presidente
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Silvania Couto da Conceição (DIAVI) – Suplente
2. Marluce de Souza Lopes Santos (DEAPE) – Titular
Rosa Maria Viana de Bragança Garcez (DEAPE) – Suplente
3. Carlos Alexandre Borges Garcia (COPGD) – Titular
Marcus Eugênio Oliveira Lima (POSGRAP) – Suplente
4. Antonio Américo Cardoso Júnior (DCF) – Titular
Wellington Cesário (DAVD) – Suplente
5. Antonio Carlos Campos (DGE) – Titular
Brancilene Santos de Araujo (DFS) – Suplente
6. Edjanária Barbosa da Silva Borges (PROEST) – Titular
Maria Rosangela Albuquerque Melo (CODAE) – Suplente
7. Cristina de Assis Carvalho (BICEN) – Titular
Josinaldo Manoel Cardoso (BICEN) – Suplente
8. Danillo Menezes Matos – Titular
José Celso de Aquino e Sousa – Suplente
9. Simone Menezes Costa de Santana – Titular
Luís Henrique Silva de Araújo – Suplente
Quanto à composição das Comissões Setoriais, o Art. 13 da resolução estabelece que
cada Centro/Campi deverão compor suas comissões com a participação dos segmentos docentes,
discentes e técnicos administrativos, sem a obrigatoriedade da participação de membros da
sociedade civil; cabendo a estes o processo de escolha e o número de membros de suas
respectivas comissões, desde que respeitando a participação dos três segmentos acadêmicos.
Sendo assim, atualmente, tem-se a normatização das seguintes Comissões Setoriais da
CPA/UFS:
Centro de Ciências Agrárias Aplicadas (CCAA) - Portaria n° 05, de 20 de maio de 2014:
1. Edisio Oliveira de Azevedo (DMV) – Titular - Coordenador
Mauro Tavares de Melo (DMV) – Suplente
2. Maria Aparecida Moreira (DEA) – Titular
Glaucia Barreto (DEA) – Suplente
3. Leandro Teixeira Barbosa (DZO) – Titular
Paula Gomes Rodrigues (DZO) – Suplente
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4. Sérgio Luis Martins dos Santos (DCF) – Titular
Robério Anastácio Ferreira (DCF) – Suplente
5. Silvestre Rodrigues (DEAGRI) – Titular
Andre Quintão de Almeida (DEAGRI) – Suplente
6. Kátia de Medeiros Freire (DEPAQ) – Titular
Leonardo Cruz da Rosa (DEPAQ) – Suplente

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) - Portaria n° 01, de 18 de junho de 2014:
1. Jeilson Saturnino de Oliveira (DMO) – Coordenador – Titular
2. Ana Dorcas de Melo Inagaki (DEN) – Titular
3. Anderson Carlos Maçal (DMO) – Titular
4. Satie Katagiri (DMO) – Titular
5. Susana de Carvalho (DFO) – Titular
6. Roberto Araujo Menezes – Téc. Administrativo – Titular
Centro de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA) - Portaria n° 03, de 05 de agosto de 2014:
1. Augusto César Vieira dos Santos (DSE) – Titular
2. Cristiane Alcântara de Jesus Santos (NTU) – Titular
3. Erathosthenes Menezes Júnior (DCC) – Titular
4. Gleyse Santos Santana (NUCI) – Titular
5. Jenny Dantas Barbosa (DAD) – Titular
6. Jussara Maria Moreno Jacintho (DDI) – Titular
7. Patrícia Pugliesi Carneiro (DEE) – Titular
8. Vera Núbia Santos (DSS) – Titular
9. Bruno Luan C. L. Santos – Téc. Administrativo – Titular
Centro de Educação e Ciências Humanas (CECH) - Portaria n° 09, de 26 de agosto de 2014:
1. Iara Maria Campelo Lima – Titular
2. Lourival Santana Santos – Titular
3. Marcos Ribeiro Balieiro – Titular
4. Eduardo Antônio Conde Garcia Junior - Suplente
5. Bruno Augusto Silva Maia – Téc. Administrativo – Titular
6. Neila Cardoso Couto– Téc. Administrativo – Suplente
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7. Luiz Henrique Pimenta Quintela – Discente – Titular
8. Deyse Mirelle Rocha Costa – Discente – Suplente
Centro de Ciências Exatas e Tecnologia (CCET) - Portaria n° 03, de 09 de fevereiro de 2015:
1. Glauber Silva Godoi (DQI) – Titular - Coordenador
2. Amanda da Silva Lira (DECAT) – Titular
3. Gisélia Cardoso (DEQ) – Titular
4. Diego Fonseca Bispo – Téc. Administrativo – Titular
5. Kátia Betânia Gomes – Téc. Administrativo – Titular
Campus Prof. Alberto Carvalho (CAMPUSITA) - Portaria n° 11, de 24 de julho de 2014:
1. Wagner Ferreira Santos – Titular - Coordenador
2. Edjane Maria Oliveira da Silva – Titular
3. Danilo Messias Nascimento Santos – Téc. Administrativo – Titular
4. Arlei Batista de Lima – Téc. Administrativo – Titular
Campus de Laranjeiras (CAMPUSLAR) - Portaria n° 46, de 24 de julho de 2014:
1. Rozana Rivas de Araújo - Coordenador
2. Paulo Fernando Bava de Camargo – Titular
3. Cristina de Almeida Valença C. Barroso – Titular
4. Elton Mateus dos Santos Ferreira – Téc. Administrativo – Titular

Campus Prof. Antônio Garcia Filho (CAMPUSLAG) - Portaria n° 17, de 14 de abril de 2015:
1. Adriana Andrade Carvalho - Coordenador
2. Raphaela Barroso Guedes Granzotti – Titular
3. Frederico Leão Pinheiro - Suplente
4. Vera Lúcia Carneiro de Almeida – Téc. Administrativo – Titular
5. Fernanda Arruda de Santana Clement – Téc. Administrativo – Suplente
Esclarece-se que tanto a Comissão Principal como a maioria das Comissões Setoriais
não apresentam ainda em suas composições os representantes discentes, apesar das solicitações
enviadas ao Diretório Central dos Estudantes (DCE).
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1.3 Caracterização do Relatório de Autoavaliação da UFS
TÍTULO
RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2015 – 1° Ciclo do Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Superior (Nota Técnica nº 65/2014/INEP/DAES/CONAES)
DIRIGENTE INSTITUCIONAL
Nome: Angelo Roberto Antoniolli, Dr.
Reitor
E-mail: reitor@ufs.br
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO
Nome: Kleber Fernandes de Oliveira, Dr.
Coordenador de Planejamento e Avaliação Acadêmica
E-mail: copacufs@gmail.com
DIVISÃO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO INSTITUCIONAL
Nome: Anicleide Pereira da Silva, MsC.
E-mail: coavi.ufs.1@gmail.com
ENDEREÇO INSTITUCIONAL
Universidade Federal de Sergipe
Comissão Própria de Avaliação (CPA)
Endereço: Avenida Marechal Rondon, s/n
Bairro: Jardim Rosa Elze
São Cristóvão – Sergipe
CEP: 49.000–100
Telefone: 0xx (79) 2105-6447
E-mail: cpa.ufs@gmail.com

1.4 Planejamento Estratégico de Autoavaliação
A UFS elabora a cada cinco anos seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), que
contempla seu planejamento estratégico, conforme estabelece a Lei nº 10.861, de 14 de abril de
2004, que trata do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), tendo como
um dos seus eixos o processo de Autoavaliação Institucional.
O PDI prevê a realização de empreendimentos prioritários para o desenvolvimento da
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instituição nos âmbitos acadêmico e administrativo, visando o cumprimento da sua missão, visão
e objetivos gerais (conforme Subseção 3.2). Desta forma, a instituição requer um contínuo de
ações que decorrem do contexto institucional e da percepção dos atores envolvidos no processo
de tomada de decisão, propiciando a otimização de suas atividades-fim - ensino, pesquisa e
extensão - contribuindo não apenas para geração e difusão do conhecimento, mas, também, para
formação de capital humano fundamental na construção de uma sociedade moderna, sustentável,
e mais justa socialmente.
A avaliação institucional na UFS, cuja preocupação surgiu em 1986 como componente
do projeto pedagógico, representa o suporte ao seu planejamento institucional, a fim de atender à
elevação e manutenção do seu padrão de qualidade, traduzindo a realidade e os desafios que a
instituição se propõe atingir, sendo realizada externa e internamente.
A avaliação externa é conduzida pelo MEC, enquanto a avaliação interna, que busca
compreender os significados do conjunto das atividades da instituição para melhorar a qualidade
educativa e alcançar maior relevância social; é conduzida pelas suas instâncias internas de
autoavaliação, através da sua Comissão Própria de Avaliação (CPA), como também da
Coordenação de Planejamento e Avaliação Acadêmica (COPAC), órgão da Pró-Reitoria de
Planejamento (PROPLAN), e de sua Divisão de Avaliação e Monitoramento Institucional
(DIAVI), responsável pelas atividades de análises da avaliação institucional na UFS.
Para tanto, as atividades de avaliação e de autoavaliação da UFS compreendem uma
série de estratégias, dentre elas: definir, acompanhar e avaliar os indicadores de gestão;
desenvolver ações de autoavaliação institucional envolvendo a comunidade acadêmica e
segmentos da sociedade e programar ações para dar continuidade ao processo avaliativo; para o
alcance dos objetivos da instituição.

1.4.1 Autoavaliação pela CPA/UFS
No regimento da CPA/UFS, em seus artigos 19 e 20, o processo de autoavaliação
institucional é um processo diagnóstico, formativo e de compromisso coletivo que objetiva
identificar o perfil e o significado da atuação da universidade através das atividades, programas,
projetos e órgãos, observando os princípios do SINAES e a singularidade da Universidade;
considerando as diferentes dimensões institucionais, entre elas, obrigatoriamente:
I. a missão e o plano de desenvolvimento institucional;
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II. a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas formas
de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção acadêmica, as
bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades;
III. a responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se refere à sua
contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à
defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio
cultural;
IV. a comunicação com a sociedade;
V. as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-administrativo,
seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho;
VI. organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e representatividade
dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a mantenedora, e a
participação dos segmentos da comunidade universitária nos processos decisórios;
VII. infraestrutura física, especialmente de ensino, de pesquisa e extensão, biblioteca, recursos
de informação e comunicação;
VIII. planejamento e avaliação, especialmente dos processos, resultados e eficácia da
autoavaliação institucional;
IX. políticas de atendimento e assistência a estudantes;
X. sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos
compromissos na oferta da educação superior, e;
XI. acessibilidade como condição essencial para a inclusão de todos os atores que fazem a
UFS.
Para a condução desse processo, o artigo 21 da resolução estabelece que seja elaborado
o Plano de Atividades da CPA/UFS, aprovado em reunião da Comissão Principal, constituindose documento público para o acompanhamento das suas ações, sob a forma de proposta/projeto
de autoavaliação institucional, consoante às orientações da CONAES.
Consoantes essas diretrizes, a nova formação da CPA/UFS iniciou as discussões da
proposta do seu Plano de Atividades a partir da segunda reunião ordinária, realizada em 24 de
julho de 2014. Após três reuniões ordinárias de ajustes da formatação do plano, o mesmo foi
aprovado por esta comissão na reunião ordinária de 10 de dezembro de 2014.
O Plano de Atividades aprovado define então em sua proposta/projeto, as seguintes
etapas base de autoavaliação institucional:
1ª Etapa – Autoavaliação Institucional com o segmento dos DOCENTES: realização em 2015,
sendo a base para o Relatório Parcial da CPA/UFS para o Ciclo Avaliativo de 2015,
assim como demais análises dos resultados dos indicadores acadêmicos e
administrativos da instituição.
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2ª Etapa- Autoavaliação Institucional com o segmento dos DISCENTES: realização em 2016,
sendo a base do Relatório Parcial da CPA/UFS para o Ciclo Avaliativo de 2016,
assim como demais análises dos resultados dos indicadores acadêmicos e
administrativos da instituição.
3ª

Etapa - Autoavaliação Institucional com o segmento dos TÉCNICOS
ADMINISTRATIVOS: realização em 2017, sendo a base do Relatório Parcial da
CPA/UFS para o Ciclo Avaliativo de 2017, assim como demais análises dos
resultados dos indicadores acadêmicos e administrativos da instituição.

4ª Etapa – Autoavaliação Institucional englobando os resultados dessas autoavaliações
realizadas com cada segmento da comunidade acadêmica, sendo esta a base do
Relatório Final da CPA/UFS em 2018, para fechamento do Ciclo Avaliativo 20152017.

1.4.2 Outros processos de Autoavaliação na UFS
Visando contribuir com a gestão do processo de avaliação e monitoramento institucional
da UFS, com a finalidade de propor ações e diretrizes capazes de harmonizar os esforços
avaliativos da instituição nas áreas acadêmica e administrativa, a DIAVI tem como atribuições,
conforme Resolução n° 03/2014/CONSU:
I. coordenar, do ponto de vista técnico, o processo de avaliação institucional;
II. propor ações e diretrizes capazes de harmonizar os esforços avaliativos da instituição nas
áreas acadêmica e administrativa;
III. proceder ao monitoramento das metas e ações propostas nos planos e programas
institucionais;
IV. auxiliar a COPAC na construção, aplicação e análise de indicadores de desempenho
institucional, e,
V. realizar a coleta e organização de informações e dados para a elaboração de relatórios de
autoavaliação, em conformidade com as diretrizes da Comissão Própria de Avaliação
(CPA).
Desta forma, a DIAVI coordena e dispõe de diversos instrumentos de autoavaliação,
conforme se apresenta a seguir.

1.4.2.1 Autoavaliação dos Cursos de Graduação
Objetivando fornecer subsídios sobre a satisfação dos discentes e docentes de um Curso
de Graduação, esta autoavaliação é aplicada, de acordo com os períodos das Avaliações Externas
in loco de Cursos, realizadas pelo INEP/MEC na instituição ou para atender uma demanda de um
Curso específico.
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Para a realização desta autoavaliação, a coleta de dados é feita por meio de
questionários eletrônicos (googledocs), e os resultados são tabulados, analisados e
disponibilizados via relatórios aos gestores institucionais, CPA-UFS e sociedade em geral,
através do portal da UFS, em: http://avalia.ufs.br/pagina/autoavalia-es-dos-cursos-ufs-7305.html.
O instrumento utilizado é composto por cinco eixos estruturantes: 1) aspectos DidáticoPedagógicos do curso, que abrangem questões sobre estrutura pedagógica, suas disciplinas e
professores; 2) aspectos Comunicacionais e Tecnológicos; 3) aspectos de Infraestrutura que
abrangem questões sobre o Departamento/Núcleo e salas de aula; 4) serviços/espaços disponíveis
ao aluno que trata sobre questões da Biblioteca, Departamento de Administração Acadêmica
(DAA) e Áreas Externas e 5) Programas de Assistência ao Estudante.

1.4.2.2 Avaliação Discente
A avaliação discente, normatizada pela Resolução nº 047/2013/CONEPE, foi
sistematizada e teve o início de sua implantação no segundo período acadêmico de 2015,
iniciado em janeiro de 2016 (em decorrência da greve de cinco meses ocorrida em 2015 pelos
servidores públicos federais), como parte integrante do processo de autoavaliação institucional
da UFS, estando diretamente relacionada com outros processos de avaliação. Objetiva a
racionalização de procedimentos e de informações para fins de elaboração de relatórios de
estágio probatório, progressão funcional, bem como instrumento de planejamento acadêmico.
Esta avaliação é composta de três mecanismos distintos: 1) Avaliação de desempenho
docente; 2) Avaliação de infraestrutura do curso; e, 3) Autoavaliação do aluno. Gerenciada
também pela DIAVI e COPAC, são disponibilizadas para todos os discentes que cursaram
componente curricular de cursos de graduação, após o final de cada período letivo, através do
Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA).
Os resultados desta avaliação poderão ser consultados no SIGAA, pelos gestores das
unidades acadêmicas, docentes avaliados e Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD). A
DIAVI/COPAC disponibilizará semestralmente um boletim analítico desses resultados, aos
demais gestores, órgãos colegiados, CPA e comunidade em geral; que poderá acessar no site
“Publicações” do portal da UFS.
Outros instrumentos de autoavaliação institucional, coordenados pela DIAVI, também
são realizados, periodicamente, de acordo com demandas específicas, tais como:
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a) Pesquisa de Avaliação de Egressos – última versão foi realizada pela DIAVI e COPAC
em 2014 e ainda está em processo de sistematização a periodicidade de suas aplicações. Os
resultados

estão

disponíveis

na

página

destes

órgãos

no

portal

da

UFS:

http://cogeplan.ufs.br/sites/default/files/7/radar_ndeg_5_egressos_2004-2013_0.pdf.
b) Pesquisa de Evasão - última versão foi realizada pela DIAVI e COPAC em 2014 e ainda
está em processo de sistematização a periodicidade de suas aplicações. Os resultados estão
disponíveis

na

página

destes

órgãos

no

portal

da

UFS,

em:

http://avalia.ufs.br/pagina/comiss-pr-pria-avalia-ufs-7265.html.
c) Pesquisas de Perfil de Alunos, entre outras, realizadas pela DIAVI/COPAC, conforme
demandas das gestões administrativas e acadêmicas da instituição.
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2 METODOLOGIA DE APRESENTAÇÃO DA AUTOAVALIAÇÃO

Este relatório deve ser considerado como o início de um marcona autoavaliação
institucional da UFS, a partir da nova reconfiguração e composição da CPA, realizada nos últimos
dois anos, com a implantação do novo regimento e formação das comissões principal e setoriais,
tendo em vista que, até então, dispunha-se apenas de relatórios que vinculavam informações
essenciais sobre o funcionamento da Universidade, mas, carecia de um processo de autoavaliação
que ouvisse a comunidade acadêmica e que auxiliasse no planejamento acadêmico efetivamente.
Isto aconteceu com a aprovação do Plano de Atividades da CPA/UFS ao final do ano de
2014, cuja proposta/projeto apresentamos na subseção anterior. Sendo assim, e em atendimento
as orientações da Nota Técnica nº 65/2014/INEP/MEC, este relatório estruturaa seção “3
Desenvolvimento” com as informações da instituição apresentadas em cinco tópicos,
correspondentes aos cinco eixos que contemplam as dez dimensões dispostas no art. 3° da Lei N°
10.861/SINAES. A análise destas informações foi realizada através do método documental,
utilizando a documentação institucional, tais como: PDI, Relatório de Gestão, Estatuto,
Regimento, Normas, Planos e Projetos; assim como reuniões sistemáticas de trabalho para
discussão e fechamento.
Quanto a seção “4 Análise dos Dados e das Informações”, apresentaremos as Análises da
Autoavaliação Institucional 2015 – Módulo Docente (1ª Etapa do Plano de Atividades da
CPA/UFS). Esta análise consiste na apresentação dos resultados da pesquisa realizada pela
CPA/UFS com o segmento docente da instituição, caracterizada como aplicada, com abordagem
qualitativa e quantitativa e utilizando como procedimento técnico o método de levantamento,
conforme metodologia detalhada e cronograma apresentado na subseção 2.1.3 a seguir.
Na seção “5 Ações com base na Análise” apresenta-se as conclusões gerais sobre as
análises realizadas no decorrer do ano de 2015 pelas autoavaliações realizadas pela CPA/UFS e
pela COPAC e DIAVI.

2.1 Metodologia da Autoavaliação Institucional 2015 – Módulo Docente
O Projeto desta autoavaliação, aprovada na reunião da CPA/UFS de 10 de dezembro de
2014, estabeleceu como etapas:
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2.1.1 Conscientização da comunidade acadêmica
Para melhor entendimento do atual estágio dos trabalhos da CPA/UFS, assim como dos
objetivos propostos pela coleta de dados e informações a serem geradas, as Comissões Setoriais
realizaram, primeiramente, um trabalho de informação e conscientização da comunidade
acadêmica (docentes, discentes e técnicos administrativos), em seus respectivos centros/campi,
através dos meios de comunicação disponíveis, tais como: e-mails, circulares, participação em
reuniões departamentais e de centro etc.

2.1.2 Instrumento, Coleta e Análise de Dados
A base para a autoavaliação foi à coleta de dados no período de 2 de março a 24 de abril
de 2015, por meio de um questionário eletrônico (googledocs), versando sobre o ano letivo de
2014 da Universidade Federal de Sergipe.
O instrumento de coleta de dados foi composto por perguntas fulcradas no Roteiro de
Autoavaliação das IES proposto pelo SINAES, conforme diretrizes do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), sendo subdividido por 09 (nove) das
10 (dez) dimensões de avaliação do SINAES, excluindo-se a dimensão n° 10 – Sustentabilidade
Financeira - por se entender ser um item de caráter institucional.
Cada dimensão foi formada por questões fechadas que contavam com opções de única
escolha ou pontuações, totalizando 98 questões, e um campo para comentários abertos sobre a
dimensão avaliada, conforme modelo do instrumento que segue no Apêndice.
Para realizar a coleta de dados, antes e durante todo o período estabelecido, o
Coordenador da COPAC, que também exerce a atribuição de Presidente da CPA/UFS, enviou
mensagens pelo sistema integrado administrativo da UFS (SIGADMIN) aos e-mails de todos os
docentes da instituição, com uma mensagem explicativa sobre o processo e incentivo a
participação de todos.
Ressalte-se que durante o período de coleta de dados, as Comissões Setoriais da
CPA/UFS acompanharam o processo em seus respectivos centros/campi para incentivar a
participação dos docentes.
Após o período de coleta de dados, a Comissão Principal da CPA, com o apoio técnico
da COPAC e DIAVI, realizaram as etapas de análises dos dados e elaboração do Relatório Geral,
que deverá ser amplamente debatido e aprovado nas reuniões da CPA/UFS. Quanto às análises
dos dados e elaboração dos Relatórios de cada respectivo centro/campus, deverão ser realizados
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por cada respectiva Comissão Setorial.

2.1.3 Cronograma das atividades para esta 1ª Etapa de Autoavaliação no ano de 2015

Descrição das Etapas
1. Elaboração do instrumento
de coleta de dados
(questionário) com base no
SINAES e aprovação final.

JAN

FEV

X

3. Realização de pré-teste do
instrumento de coleta e
ajustes necessários.

X

X

4. Divulgação do processo de
autoavaliação pela CPA.

X

X

6. Tabulação e Análise dos
dados.

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

X

X

X

X

X

X

X

X

Etapa realizada no segundo semestre de 2014.

2. Elaboração do questionário
no formato googledocs e
colocação no site da CPA, no
portal da UFS.

5. Realização da Coleta de
Dados com os Docentes.

MAR

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7. Elaboração do Relatório de
Autoavaliação Docente UFS.

X

8. Aprovação do Relatório de
Autoavaliação Docente pela
CPA/UFS.

X

X

9. Divulgação dos resultados
da Autoavaliação Docente
pela CPA/UFS.
10. Treinamento do Software
Estatístico
SPSS
pelas
Comissões Setoriais

Etapa realizada em janeiro de 2016.

11. Elaboração dos Relatórios
de Autoavaliação Docente por
Centros/Campi.

Etapa em andamento durante o primeiro semestre de 2016.
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3 DESENVOLVIMENTO
Conforme explicado na seção anterior (Metodologia), esta seção contempla a Análise da
Autoavaliação documental da Instituição, apresentada em cinco tópicos, correspondentes aos
cinco eixos que contemplam as dez Dimensões de Autoavaliação Institucional do SINAES:
 Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional
Dimensão 8: Planejamento e Avaliação
 Eixo 2: Desenvolvimento Institucional
Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional
Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição
 Eixo 3: Políticas Acadêmicas
Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão
Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade
Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes
 Eixo 4: Políticas de Gestão
Dimensão 5: Políticas de Pessoal
Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição
Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira
 Eixo 5: Infraestrutura Física
Dimensão 7: Infraestrutura Física

3.1 Eixo 1 - Planejamento e Avaliação Institucional (Dimensão 8)
A adequação e efetividade do planejamento geral da UFS são realizadas pela PróReitoria de Planejamento. Entretanto, a Pró-Reitoria de Graduação e outras Pró-Reitorias e áreas
acadêmicas, envolvidas com as ações educativas, fazem a relação do PDI com os projetos
pedagógicos e ações dos cursos.
O PDI 2010-2014 da UFS, prorrogado até 2015 em decorrência da greve de cinco meses
ocorrida nesse ano, foi preparado com base no Artigo 16 do Decreto nº 5.773, de 09 de maio de
2006, e é resultado de um amplo processo de discussão que envolveu todos os centros de ensino,
campi, departamentos e núcleos de graduação e pós-graduação e setores administrativos.
O

planejamento

estratégico

da

instituição,

23

em

nível

acadêmico,

envolve,

prioritariamente, o suprimento de demandas urgentes da sociedade, tais como: o aumento do
número de vagas em cursos e de diplomados em graduação e pós-graduação; a implantação de
novas formas de acesso ao ensino superior; a extensão de serviços de saúde e educação a setores
da população por ela ainda não beneficiados; uma maior integração entre o cotidiano acadêmico e
o mundo do trabalho, assim como uma maior participação da pesquisa científica universitária no
desenvolvimento regional.
Quanto ao nível administrativo, as diretrizes contemplam: flexibilização e simplificação
da estrutura administrativa; captação de recursos; maior racionalidade na aplicação da receita
institucional; melhorias nos sistemas de informação; incremento de programas de capacitação e
avaliação do quadro funcional, entre outras.
A avaliação institucional é acompanhada através dos temas e dimensões predefinidos
pelo INEP e adotados pela UFS, sendo a avaliação institucional um dos instrumentos para
sustentação da qualidade do sistema educacional superior. Processos avaliativos são formulados
essencialmente para a construção de diretrizes e políticas públicas neste nível de ensino e
também para a gestão das instituições, visando à melhoria da qualidade da formação e da
produção de conhecimento (CONAES, 2004).
Para a universidade, instituição prestadora de serviços de qualidade através da
produção, sistematização e democratização do saber, o propósito da avaliação institucional deve
ser o aperfeiçoamento constante do processo e das pessoas. Neste sentido, ela apresenta-se como
suporte ao planejamento institucional e é realizada externa e internamente.
Desta forma, para cumprir as determinações do SINAES, a partir de 2005 a UFS
desencadeou o processo avaliativo interno, elaborando um projeto de autoavaliação que vem
sendo realizado com a participação da comunidade acadêmica, envolvendo pesquisas e
elaboração de relatórios parciais e finais, enviados ao INEP e publicados na homepage da
instituição, cumprindo o principio da transparência.
Assim sendo, apresentam-se a seguir a análise dos dados da instituição, de acordo com
os últimos processos de avaliação estabelecidos pelo SINAES e com resultados publicados, tais
como: Autoavaliação, Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG), Avaliação do Desempenho
dos Estudantes (ENADE) e Índice Geral de Cursos (IGC).

3.1.1 Autoavaliação
A autoavaliação na UFS é um processo contínuo, no qual a instituição procura
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identificar seu perfil e o significado da sua atuação, através do olhar dos próprios integrantes
(docentes, discentes, técnicos e gestores). Para tanto, a produção de indicadores, as discussões
promovidas no âmbito da CPA e extendidas aos demais membros da academia propiciam
diagnósticos mais refinados sobre as condições institucionais da UFS e buscam apontar
eventuais caminhos a serem seguidos. A autoavaliação realizada pela CPA/UFS em 2015 é
apresentada na “seção 4” deste relatório, conforme metodologia de apresentação deste relatório.

3.1.2 Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG)
Na UFS, em 2015foram avaliados 06 cursos de graduação, sendo 05 na modalidade
presencial e 01 da EAD, nos campi de São Cristóvão, Lagarto e Laranjeiras, conforme detalhado
na tabela abaixo. Os dados da tabela mostram que no geral os resultados das avaliações dos
cursos foram positivos, pois, dos 06 cursos avaliados, 04 (67%) obtiveram nota 4, que nos
parâmetros conceituais do sistema é classificado como “muito bom”, e 02 (33%) obtiveram nota
3, classificado como “bom”.
Tabela 1 – Resumo descritivo das avaliações dos cursos de graduação (presencial/EAD) ocorridas em 2015.
Cursos

Atoregulatório

Nota obtida

AdministraçãoPública EAD

Reconhecimento

4

Dança (Campus Laranjeiras)

Reconhecimento

3

EngenhariaAmbiental e Sanitária

Reconhecimento

4

Farmácia (Campus Lagarto)

Reconhecimento

3

Fisioterapia (Campus Lagarto)

Reconhecimento

4

Nutrição (Campus Lagarto)

Reconhecimento

4

Discriminação

N. de cursos

Reconhecimento

06

- Nota 4

04

- Nota 3

02

Total de cursos avaliados/ano

06

Fonte: DIAVI/COPAC, 2015.
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3.1.3 Avaliação do Desempenho dos Estudantes (ENADE)
Em relação à apresentação e análise dos resultados do ENADE 20145, apresentam-se na
tabela abaixo os resultados dos cursos da UFS participantes desse processo.
Tabela 2 - Síntese dos componentes do Conceito Preliminar de Curso (CPC) - UFS, 2014
CAMPUS

CURSO

IDD

Mestres Doutores

Regime
Org.
de
didáticoTrabalho pedagógica

Infra e
Oport. de
CPC
Inst.
ampliação contínuo
físicas

2,462
1,817
1,556
0,969
1,720
2,505
2,667
4,351

2,406
2,049
1,429
1,096
1,981
2,198
2,836
4,053

4,116
2,049
1,429
1,828
2,540
4,412
3,130
5,000

4,091
4,306
4,464
3,661
3,815
5,000
4,682
3,000

2,424
3,889
3,393
3,214
2,963
3,407
3,000
1,192

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

2,847
1,906
2,684
0,725
1,765
2,697
1,876
3,544

2,701
1,978
2,149
0,591
1,674
2,760
2,541
3,020

2,762
2,771
1,980
1,484
2,443
2,846
2,945
3,582

3,385
2,719
2,363
2,112
2,668
3,656
3,180
3,846

Laranjeiras ARQ. E URBANISMO

2,025

2,086

2,071 2,071

4,306

2,370

5,000

0,810

0,606

2,357

2,342

MATEMÁTICA (BAC) (1)
MATEMÁTICA (LIC)
LETRAS-PORT (LIC)
LETRAS-PORT E ING. (LIC)
LETRAS-PORT E ESP. (LIC)
FÍSICA (BAC)
FÍSICA (LIC)
QUÍMICA (BAC)
QUÍMICA (LIC)
C.S BIOLÓGICAS (BAC)
C.S BIOLÓGICAS (LIC)
PEDAGOGIA (LIC)
HISTÓRIA (LIC)
ARTES VISUAIS (LIC)
GEOGRAFIA (BAC)
GEOGRAFIA (LIC)
FILOSOFIA (LIC)
EDUCAÇÃO FÍSICA (LIC)
C. DA COMP. (BAC)
SIST. DE INFORMAÇÃO
MÚSICA (LIC)
C.S SOCIAIS (BAC)
C.S SOCIAIS (LIC)
ENG CIVIL
ENG ELÉTRICA
ENG DE COMPUTAÇÃO
ENG MECÂNICA
ENG QUÍMICA
ENG DE ALIMENTOS
ENG DE PRODUÇÃO
ENG DE PETRÓLEO
ENG FLORESTAL
Fonte: INEP/MEC, 2010 a 2015.

2,412
2,253
2,539
2,734
2,801
1,001
1,820
1,935
3,709
3,385
2,752
2,146
2,088
2,344
3,114
2,021
0,000
2,863
1,579
1,927
3,180
2,458
3,128
1,652
3,938
2,304
1,501
3,147
2,321
3,271
3,288

2,686
1,869
2,484
2,163
2,604
1,007
2,677
2,531
2,967
3,072
2,623
1,954
2,392
2,609
2,848
2,949
0,403
3,818
3,646
1,915
1,844
2,042
3,805
3,013
3,753
2,341
2,496
2,659
2,709
3,198
1,513

2,617
1,965
2,497
2,306
2,653
1,005
2,463
2,382
3,152
3,151
2,655
2,002
2,316
2,543
2,914
2,717
0,302
3,579
3,129
1,918
2,178
2,146
3,636
2,673
3,799
2,332
2,247
2,781
2,612
3,216
1,957

5,000
4,262
4,645
4,091
4,000
3,525
3,302
3,611
4,167
4,412
4,394
4,750
4,638
3,717
5,000
4,711
5,000
4,364
3,091
2,659
3,395
4,167
5,000
3,882
3,583
2,518
2,364
2,979
2,477
3,857
2,763
4,368

2,807
2,910
3,523
1,515
2,667
3,735
3,208
3,750
3,333
4,412
3,750
4,461
3,406
3,158
3,684
3,636
4,091
3,167
2,909
2,748
1,944
3,095
3,667
3,043
3,372
3,409
2,941
3,668
3,523
3,571
3,172
4,348

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

4,203
2,396
2,361
0,690
2,277
2,073
0,000
1,304
2,119
1,812
1,289
1,363
2,162
1,768
2,259
2,636
2,578
0,000
1,721
1,551
2,550
0,158
0,578
1,448
1,304
2,245
1,903
0,491
3,111
1,652
1,655
2,450

2,509
2,904
2,241
1,698
2,653
2,168
0,953
0,868
1,393
1,867
1,683
2,225
2,623
1,532
1,846
2,419
2,104
0,678
1,233
1,353
1,824
1,363
1,764
1,764
1,476
2,313
1,809
1,270
3,207
1,960
2,173
2,022

1,905
2,717
2,250
1,398
2,323
2,123
1,287
2,191
2,111
2,245
2,386
3,282
2,012
2,253
2,814
2,076
1,555
1,352
2,989
2,686
2,064
0,972
1,552
2,022
1,872
3,459
2,602
0,881
3,563
2,798
2,602
1,984

2,881
2,951
2,888
2,756
2,976
1,737
2,518
3,084
3,318
3,154
2,936
2,842
2,667
3,347
3,138
3,292
1,305
3,440
2,959
2,465
2,402
2,954
3,370
2,838
3,956
2,574
2,507
3,200
2,974
2,765
2,661

Itabaiana

2,237
2,743
1,047
1,478
2,762
1,277
3,343
3,157

São Cristóvão

MATEMÁTICA (LIC)
LETRAS-PORT (LIC)
FÍSICA (LIC)
QUÍMICA (LIC)
C.S BIOLÓGICAS (LIC)
PEDAGOGIA (LIC)
GEOGRAFIA (LIC)
SIST. DE INFORMAÇÃO

Formação Conhec.
geral Específico Enade
(Enade) (Enade)

2,382
2,744
3,737
2,452
2,653
1,005
1,775
3,253
2,955
2,904
2,025
2,469
2,316
3,439
2,603
2,994
0,000
4,043
3,129
2,361
2,029
3,012
3,636
2,673
5,000
2,332
2,247
3,061
2,741
2,189
1,659

(1) Curso com 1 aluno inscrito no ENADE e 1 participante.

Dos 8 cursos do Campus de Itabaiana que se submeteram, apenas Sistema de
Informação obteve conceito suficiente. Nota-se pelos dados da primeira e segunda coluna da
tabela 3 que em relação à formação geral, 2 cursos conseguiram nota suficiente e em
conhecimento específico o resultado foi ainda pior, e somente Sistema de Informação obteve
conceito suficiente. E neste caso com destaque, superando 4 pontos.

5

Relatórios completos do ENADE estão disponíveis no INEP/MEC, em: http://portal.inep.gov.br/enade/relatorios.
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Chama atenção o baixo desempenho dos alunos dos cursos de Física, Química, Ciências
Biológicas, cuja pontuação no resultado geral ficou abaixo de 2. Numa posição também
insuficiente ficaram os cursos de Matemática, Letras, Pedagogia e Geografia, com resultado
geral acima de 2, mas, abaixo de 3.
Considerando-se o indicador de diferença entre os desempenhos observado e esperado
(IDD) que mensura a contribuição do curso para o desenvolvimento das habilidades e
competências dos alunos, constata-se (quarta coluna da Tabela 2) que para o Campus de
Itabaiana, o "valor agregado" à formação dos alunos foi suficiente para os cursos de Matemática,
Pedagogia, Geografia e, com destaque para o curso de Sistema de Informação, com conceito
máximo. Os demais cursos avaliados (Letras, Física, Química e Ciências Biológicas) não
conseguiram obter suficiência neste quesito.
Em Laranjeiras, o único curso que participou do ENADE 2014 - Arquitetura e
Urbanismo - não obteve conceito suficiente em nenhum dos aspectos avaliados, ou seja, o
desempenho dos alunos em conhecimentos gerais e específicos foi pouco superior a 2 pontos.
Dos 31 cursos do Campus de São Cristóvão que participaram do ENADE 2014, apenas
9 obtiveram suficiência na formação geral e 7 em conhecimento específico. Os cursos com
melhor desempenho com conceito suficiente foram quase todos do CCET, com destaque para os
cursos vinculados ao Departamento de Computação, a saber: Ciência da Computação, Sistemas
de Informação e Engenharia da Computação. Engenharia Civil e Engenharia de Petróleo também
obtiveram conceito suficiente. Os demais cursos do CCET obtiveram pontuação abaixo de 3
(insuficiente), a saber: Matemática, Física, Química e as Engenharias Elétrica, Mecânica, de
Produção, de Alimentos e Engenharia Química. Chama atenção o baixo desempenho do curso de
Física, cuja pontuação ficou abaixo de 2.
Considerando o desempenho dos alunos dos cursos do CCBS (Campus de São
Cristóvão) o resultado também ficou abaixo do esperado. Apenas os cursos de Ciências
Biológicas conseguiram obter suficiência, com pontuação acima de 3. O curso de Educação
Física obteve zero em formação geral e 0,3 em conhecimento específico, mostrando claramente
que houve desconsideração por parte dos alunos em relação ao processo de avaliação do curso.
O desempenho dos alunos dos cursos do CECH (Campus de São Cristóvão)
acompanhou praticamente o mesmo desempenho dos outros Centros, com o agravante de que
nenhum curso conseguiu obter conceito suficiente, isto é, pontuação igual ou superior a 3.
Chama a atenção do resultado final para os cursos dos campi de Itabaiana, Laranjeiras e
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de São Cristóvão, posto que em outras edições do ENADE o resultado apresentado pelos
mesmos cursos foi bastante superior. Desta forma, os cursos com conceito insuficiente deverão
ser submetidos à avaliação externa do MEC e, em havendo desempenho insuficiente no próximo
ENADE, o curso deverá entrar em processo de diligência.
Considerando a percepção dos alunos sobre a organização didático-pedagógica para
todos os cursos que fizeram ENADE 2014, apenas 3 cursos - Sistemas de Informação, no
Campus de Itabaiana, Matemática Bacharelado e Engenharia de Alimentos (São Cristóvão) conseguiram obter conceito suficiente na visão dos alunos avaliados.
Na infraestrutura, apenas os cursos de Sistemas de informação (Itabaiana) e Engenharia
de Alimentos (São Cristóvão) conseguiram nota suficiente.
A oportunidade de ampliação da formação acadêmica e profissional foi avaliada
positivamente por alunos em 4 cursos apenas: Sistemas de Informação (Itabaiana), Pedagogia
(Licenciatura), Engenharia Mecânica e de Alimentos em São Cristóvão.
Em relação ao Conceito Preliminar de Cursos (CPC)6, o resultado final do processo de
avaliação dos cursos, a partir da participação dos alunos no ENADE, ficou bastante abaixo do
potencial dos cursos, conforme resultados apresentados no CPC 20147. Menos da metade dos
cursos avaliados (43,8%) obteve conceito suficiente. Nenhum curso obteve pontuação igual ou
superior a 4, demonstrando que ainda há para se fazer em termos de organização didático
pedagógica e infraestrutura para os cursos, mesmo na percepção dos alunos que tiveram bom
desempenho nas notas de formação geral e conhecimento específico do ENADE.
No entanto, chama atenção o elevado número de cursos que apresentaram nota
insuficiente em todos os quesitos, demonstrando ou falta de compromisso nas respostas ou
desconhecimento sobre as estruturas físicas dos cursos.

3.1.4 Índice Geral de Cursos (IGC)8
Analisando o indicador referente ao IGC da UFS, nos últimos cinco anos (ver tabela
abaixo), é clara a intensificação do processo avaliativo realizado pelo INEP/MEC. Tanto o
aumento do número de cursos com ENADE nos últimos 3 anos, passando de 59 para 68, quanto
o número de cursos com CPC, que aumentou de 34 para 60, indicam claramente a necessidade
desta IES aprimorar o desempenho acadêmico. É necessário, portanto, que os departamentos e
6

O CPC é um indicador de qualidade do INEP/MEC, que avalia os cursos superiores.
Resultados disponíveis no site do INEP/MEC, em: http://portal.inep.gov.br/educacao-superior/indicadores/cpc.
8
O IGC é um indicador de qualidade do INEP/MEC, que avalia as instituições de educação superior.
7
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coordenações de núcleos, com apoio da área pedagógica e de planejamento acadêmico da UFS,
coloquem na “ordem do dia” as ações de monitoramento, diagnóstico e avaliações relativas ao
ensino-aprendizagem de seus cursos.
Acredita-se que o ponto-chave reside na Graduação, uma vez que ela responde por 86,6%
do total de matrículas na UFS. O conceito médio da graduação aumentou de 2,5 para 2,864 entre
2010 e 2012. Nos anos seguintes diminuiu até alcançar 2,81, no ano de 2014. Já a PósGraduação, que se manteve praticamente inalterada entre 2010 e 2013, registrou crescimento na
nota média do Mestrado de 3,6 para 4,26 e do Doutorado, de 2,32 para 4,64, no último ano.
Como resultado, o IGC contínuo da UFS oscilou de 3,052 para 3,018, entre 2013 e 2014. Note-se
que a melhor performance da Pós-Graduação foi fundamental para a manutenção do conceito 4.
Para entender melhor o resultado da pós-graduação, explica-se que os conceitos médios
do Mestrado e Doutorado são obtidos através de dois procedimentos: (1) o primeiro consiste em
multiplicar o número de alunos matriculados no programa "j" pela nota atribuída pela CAPES ao
respectivo programa; e, (2) o segundo procedimento é o cálculo do número de mestrando ou
doutorando em termos de alunos equivalentes. Observe que este procedimento foi adotado até
2013 (tabela abaixo). Para 2014 a ponderação foi feita com as proporções de matriculados na
graduação (), mestrado () e doutorado ().
Tabela 3 – Componentes do Índice Geral de Cursos (IGC) da UFS, 2010 a 2014.
Anos
Componentes
Nr. de cursos com ENADE nos últimos três anos
Número de cursos com CPC nos últimos três anos
G - Conceito médio da graduação
M - Conceito médio do mestrado
D - Conceito médio do doutorado
Proporção de graduandos no total da IES (Aluno
equivalente -)
Proporção de mestrandos no total da Pós-graduação da
IES (Aluno equivalente) - 
Proporção relativa às matrículas nos programas de
mestrado da IES - 
Proporção relativa às matrículas nos programas de
doutorado da IES - 
IGC continuo
IGC Faixa (Conceito)
Fonte: RADAR 01-2015/COPAC, 2015.
(a) Ainda não divulgado
(b) Calculados para os anos entre 2010 a 2013
(c) Calculado a partir de 2014
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2010
59
34
2,500
3,400
2,000

2011
69
56
2,855
3,402
2,000

2012
65
60
2,864
3,341
2,000

2013
68
60
2,858
3,600
2,320

2014
(a)
(a)
2,810
4,260
4,640

0,858

0,893

0,889

0,861

0,866

0,75 (b)

0,78 (b)

0,75(b)

0,76(b)

-

-

-

-

-

0,036(c)
0,095(c)

2,740

2,994

3,004

3,052

3,018

3

4

4

4

4

3.2 Eixo 2: Desenvolvimento Institucional
3.2.1 Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional
A UFS tem como propósito básico a formação de profissionais cidadãos, a produção,
difusão e conservação de conhecimentos de forma interativa com a sociedade, visando contribuir,
assim, para o fortalecimento da democracia e a melhoria da qualidade de vida da população.
Conforme estabelecido em seu Estatuto Geral (Art 3º da Resolução nº 21/99/CONSU), a
UFS tem por objetivos:
I. estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento
reflexivo;
II. incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao desenvolvimento da
ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura e, desse modo, desenvolver o
entendimento do homem e do meio em que vive;
III. suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a
correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos
numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração;
IV. promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem
patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de
outras formas de comunicação;
V. estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e
regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma
relação de reciprocidade;
VI. formar diplomados nas diversas áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores
profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar
na sua formação contínua;
VII. promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas
e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas
na instituição.

Quanto a Missão e Visão da UFS, após discussões para a construção de seu PDI 20102014, prorrogado até 2015, a comunidade acadêmica da UFS debateu e aprovou sua missão,
assim como sua visão de futuro, conforme apresenta-se a seguir.
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Quadro 1– Missão e Visão da UFS
MISSÃO
• Contribuir para o progresso da sociedade por meio da geração de conhecimento e da formação de
cidadãos críticos, éticos e comprometidos com o desenvolvimento sustentável.
VISÃO
• Ser uma instituição pública e gratuita que se destaque pelo seu padrão de excelência, no cumprimento
de sua missão.
Fonte: PDI-UFS, 2016.

Em relação às finalidades, objetivos e compromissos da instituição, o PDI, os relatórios
de gestão e os projetos pedagógicos de cursos são documentos oficiais da UFS que expressam
como a instituição pretende alcançar o seu projeto educacional.
Os projetos pedagógicos dos cursos são definidos em consonância com o PDI e
expressam claramente as orientações acadêmicas que, seguindo as diretrizes curriculares,
direcionam o atendimento às demandas regionais e locais. Nestes documentos oficiais se inclui a
estrutura curricular dos cursos, que traz os elementos indispensáveis à construção dos saberes
para o desenvolvimento de competências e habilidades estabelecidas no perfil do egresso.
O atual PDI da UFS, com vigência 2010-2014, prorrogado até 2015, foi construído
coletivamente com gestores e comunidade acadêmica em geral e propõe o desenvolvimento dos
seus eixos estruturantes objetivando o cumprimento da missão institucional e a realização de
ações voltadas para a consolidação da expansão, com qualidade, da UFS. Esse é, portanto, o
elemento central das ações da Universidade e base principal do processo de avaliação
coordenado pela CPA em conjunto com a Divisão de Avaliação e Monitoramento Institucional
(DIAVI) da UFS.
Quanto as ações realizadas no ensino, pesquisa, extensão, gestão, relação com a
sociedade, expansão da instituição, entre outras, explicitadas no PDI e em outros documentos
estratégicos, assim como registradas nos planos de trabalho do reitor, vice-reitor e pró-reitorias; e
devidamente apresentados no Relatório de Gestão da UFS 2015, constata-se que a UFS apresenta
resultados positivos, explicitados adiante, nas dimensões específicas. Desse modo, pode-se
afirmar que a UFS cumpre sua missão institucional.
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3.2.2 Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição
A responsabilidade social da UFS é analisada no âmbito de sua contribuição em relação à
produção do conhecimento, à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa
do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural. As ações
da UFS nestas áreas resultam em diretrizes institucionais adequadamente implantadas e
acompanhadas por sua equipe de técnicos e professores, além dos alunos.
Dentro do contexto de desenvolvimento de uma consciência ambiental da sociedade
atual, a UFS vem aprimorando o seu modelo gerencial às novas exigências de sustentabilidade.
Isto implica em fomentar ações e mudanças comportamentais, promovendo, de modo
participativo, práticas sustentáveis em todos os setores da Universidade, relacionados, por
exemplo, ao planejamento, execução orçamentária e financeira, aquisição de bens e serviços,
seleção e capacitação de pessoas, comunicação, normatização, construção e gerenciamento do
espaço físico e uso dos recursos naturais.
Para tanto, a UFS institucionalizou o Programa UFS Ambiental no dia 23 de fevereiro
de 2012, pela portaria de nº 0420, seguindo as diretrizes propostas no Sistema de Gestão
Ambiental (SGA) da ISO série 14000, buscando evidenciar ações e comportamentos ambientais
para Universidade, contribuindo assim para a sustentabilidade ambiental e promovendo práticas
ambientais em todos os setores da UFS.
Outra ação foi à criação da Coordenação de Sustentabilidade Institucional (COSINT),
responsável pelo planejamento, apoio técnico, monitoramento e avaliação de políticas e
indicadores de sustentabilidade da universidade, conforme Resolução n° 03/2014/CONSU e a
implantação do PLS 2013-2016, que incorpora as práticas de sustentabilidade nos planos
estratégicos institucionais e o monitoramento de eixos de Ecoeficiência da Energia Elétrica e da
Água, considerados fundamentais.
Em relação ao acesso e acompanhamento das pessoas com necessidades especiais na
UFS, é realizado pela PROGRAD o desenvolvimento de um trabalho de alocação dos portadores
de necessidades física em salas situadas em andar térreo; assim como o trabalho desenvolvido
para portadores de necessidades visuais, com a contratação de monitores, remunerados com
bolsas específicas, para auxiliá-los nas suas limitações. Outra ação foi a criação da Divisão de
Ações Inclusivas (DAIN), pela Resolução nº 03/2014/CONSU, visando assessoramento e
implementação de políticas e programas relativos à diversidade e equidade; entre outras.
O Programa de Ações Afirmativas (PAAF) destina 50% das vagas de todos os cursos de
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graduação ofertados pela UFS aos candidatos que comprovem a realização de todo o ensino
médio em escolas públicas e pelo menos quatro séries do ensino fundamentalnessas mesmas
instituições, sendo 70% dessas vagas reservadas a candidatos que, no ato de inscrição do
vestibular preencheram as condições de adesão ao PAAF. A reforma incluiu, ainda, uma vaga para
portadores de necessidades especiais para cada curso.
Nos últimos dez anos, com a expansão da UFS, tem sido realizadosdiversos serviços de
reformas e construções para adequação da Universidade às normas de acessibilidade para a
população com limitação física ou motora. Foram reformados 70 prédios (como o RESUN e a
Biblioteca) e implantados 18 elevadores para deficientes. Também foram construídos novos
passeios para a interligação dos prédios e colocados mais de 2,3 mil metros de pisos táteis de
borracha, facilitando a locomoção dos que necessitam desses instrumentos.
Completando a ação, os auditórios receberam 35 poltronas para obesos e, nos locais de
maior fluxo, foram instalados bebedouros para deficientes (80 no total). Esse público também foi
beneficiado com bancos retráteis (30) nos locais onde há uso dechuveiros para deficientes e
instaladas 4.285 placas de sinalização em chapa galvanizada nos principais acessos da UFS.

3.3 Eixo 3: Políticas Acadêmicas
3.3.1 Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão
A formulação de ações estratégicas para definição de políticas de graduação parte da
análise da situação dos cursos. Assim sendo, conforme PDI, a política de ensino da UFS deve
lançar as bases para o desenvolvimento de ações nas diferentes áreas do conhecimento. Ações
que visam contemplar atividades voltadas à realidade próxima e ao patrimônio universal,
objetivando proporcionar aos seus egressos:
• formação generalista, sólida e abrangente em conteúdos dos diversos campos do
conhecimento, respeitando-se a especificidade de cada curso;
• capacidade crítica para analisar de maneira conveniente os seus próprios conhecimentos;
• assimilar os conhecimentos científicos e/ou tecnológicos e refletir sobre o comportamento
ético que a sociedade espera de sua atuação e de suas relações com o contexto cultural,
jurídico, socioeconômico e político;
• capacidade para aplicar seus conhecimentos de forma independente e inovadora,
acompanhando a evolução do setor e contribuindo para a busca de soluções nas diferentes
áreas;
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• formação humanitária, permitindo a compreensão do mundo e da sociedade, o
desenvolvimento de habilidades de trabalho em grupo e de comunicação e expressão;
• formação adequada à aplicação pedagógica do conhecimento, das experiências e dos
resultados da pesquisa educacional, nos ensinos fundamental e médio, a fim de solucionar
problemas de ensino-aprendizagem e preparar alunos para o exercício da cidadania.
O currículo é um processo em construção para melhor adequação às necessidades que
contemplem plenamente as competências e habilidades requeridas para a formação de cada
profissional. Sua estrutura deve ter como eixo norteador a flexibilidade, a interdisciplinaridade e
a contextualização, a fim de garantir sólida formação, ampliando os espaços e as oportunidades
para o atendimento de novas demandas de estudo, ensino e conhecimento.
A pesquisa e a extensão universitárias, desenvolvidas através de diversas ações,
programas, atividades extraclasses e estágios, funcionarão como processo realimentador do
ensino, propiciando espaço para discussões com efetiva participação dos alunos e professores.
O programa de monitoria, normatizado na UFS atualmente através da Resolução nº
021/2015/CONEPE, representa outra importante possibilidade de contribuir para o
aperfeiçoamento do processo de formação discente e a melhoria da qualidade do ensino, sob a
coordenação da PROGRAD.
A iniciação científica, por sua vez, deve introduzir o aluno na prática da pesquisa,
dando-lhe a oportunidade de participar de grupos de trabalho, de descobrir talentos e despertar,
durante o curso de graduação, o gosto pela investigação científica.
Nos últimos anos da expansão da UFS, as tradicionais metodologias foram sendo
substituídas por múltiplas estratégias de ensino como forma de atender à heterogeneidade e à
diversidade dos nossos alunos e professores.
Os projetos pedagógicos de cada curso de graduação estão sendo concebidos de forma
colegiada para que a instituição passe de uma estrutura curricular rígida, com metodologias
tradicionais, para uma estrutura curricular apoiada em princípios de flexibilidade,
interdisciplinaridade e atualização.
Alguns avanços no planejamento e organização didático-pedagógico já são visíveis na
UFS através da implantação de propostas curriculares mais flexíveis, da anualização da entrada
de alunos, da otimização do cumprimento do fluxograma do curso mediante uma melhor oferta
de disciplinas e da implementação de uma política para os cursos noturnos.
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Foram desenvolvidos e implementados instrumentos e procedimentos de avaliação dos
cursos para contribuir com a melhoria da qualidade do ensino, identificando as causas da evasão,
retenção, reprovação e baixa média geral ponderada, e otimizando o preenchimento de vagas nos
cursos de graduação, conforme análises de indicadores de qualidade e autoavaliações da UFS,
realizados e publicados nos boletins informativos - Relatório Institucional de Indicadores
Selecionados (RADAR)9 da COPAC/PROPLAN.

3.3.2 Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade
O portal institucional10 da UFS constitui-se no principal veículo de comunicação interna
e externa da instituição. Além de informações institucionais das diversas unidades, o portal
publica notícias que põem em destaque os fatos e ações mais relevantes que acontecem na
universidade, englobando o tripé ensino, pesquisa e extensão. Seu gerenciamento é feito pela
Assessoria de Comunicação (ASCOM) da UFS, que tem se dedicado ao aperfeiçoamento do
conteúdo disponibilizado de forma a adequar as informações geradas pelas várias unidades
administrativas da instituição, de acordo como que determina a Lei de Acesso à Informação.
Outros componentes importantes nesse processo são os Sistemas Integrados da UFS: de
Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA); de Gestão de Patrimônio, Administração e
Contratos (SIPAC) e de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH), que possibilitam à comunidade
universitária e à sociedade acesso a informações públicas atualizadas sobre as ações e os serviços
ofertados pela UFS, indo, deste modo, ao encontro das crescentes demandas sociais por
transparência e responsabilização no trato da coisa pública.
No que tange ao instrumento de relacionamento com a sociedade, importa destacar a
Carta de Serviços ao Cidadão, instituída pelo Decreto nº 6.932, de 11 de agosto de 2009, e que
tem por objetivo informar aos usuários dos serviços disponibilizados pelos órgãos e entidades
vinculadas ao Poder Público Federal, suas formas de acesso aos mesmos, bem como os
respectivos compromissos e padrões de qualidade de atendimento aos cidadãos.
Na UFS, a Carta de Serviços ao Cidadão também está acessível em seu portal
institucional,

no

menu

“Acesso

à

Informação”,

ou

diretamente

pelo

endereço:

http://acessoainformacao.ufs.br/pagina/carta-servi-ao-cidad-5946.html.
Com a publicação de sua Carta de Serviços ao Cidadão, a Universidade almeja reafirmar
9

Disponível em: http://cogeplan.ufs.br/pagina/copac-coordena-planejamento-avalia-acad-mica-1320.html
www.ufs.br

10
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seu compromisso com a sociedade sergipana, atuando de forma ativa nos processos de
aprofundamento da cidadania e de desenvolvimento da região.
Outras formas de Comunicação com o usuário que podem ser encontradas no portal da
UFS são:
 Ouvidoria – A UFS possui um sistema de Ouvidoria que pode ser acessado através do
sítio: www.sigaa.ufs.brou através dos telefones: 0800-0360000 / (79) 2105-6873 ou através
do e-mail: ouvidoria@ufs.br. Para mais informações acesse: www.ouvidoria.ufs.br
 Central de telefones: (79) 2105-6600 (Campus sede – São Cristóvão).
A Rádio UFS FM também ocupa uma posição de destaque na política de comunicação
social da Universidade. Por isso, vem intensificando as ações de intercâmbio de mídia,
ampliando a disponibilização do conteúdo produzido pela equipe de jornalismo da UFS, através
de novos programas informativos, com matérias sobre pesquisas feitas pelos professores da UFS
e à divulgação dos cursos de pós-graduação stricto sensu ofertados pela instituição.
Estas ações culminaram com o aumento da produção e veiculação diária do Jornal UFS,
que leva aos ouvintes informações sobre as atividades de ensino, pesquisa e extensão da
universidade. Outra contribuição importante da Rádio UFS para a política de comunicação da
UFS com a sociedade é a produção de quadros e spots produzidos em colaboração com
professores e estudantes de diversos cursos, para a popularização de conhecimentos científicos e
para a oferta de informações sobre as diversas opções de cursos de graduação ofertados pela
Universidade, além de disponibilizar entretenimento com qualidade.
A implementação da política de comunicação social da UFS também conta com os
seguintes instrumentos produzidos ou gerenciados pela ASCOM:
• Jornal UFS - jornal impresso de distribuição gratuita e destinado à divulgação das
ações de pesquisa e extensão para a sociedade.
• Clipping de notícias sobre a UFS - é um importante instrumento para a análise da
imagem da instituição e do impacto das ações da UFS na sociedade através de sua
repercussão na imprensa local;
• Publicação dos atos oficiais da instituição no Diário Oficial da União, em veículos de
imprensa de circulação local e nacional e nos Boletins Internos.
• O envio sistemático de releases para a imprensa, o que tem contribuído, como já é
possível aferir através da Clippagem, para o aumento da difusão de informações
sobre UFS, sobretudo para a sociedade sergipana.
Outro órgão de comunicação é a Editora UFS, composta pelo Conselho Editorial e pela
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Coordenação Gráfica, tem como missão atuar na divulgação da produção cultural e científica
tanto da comunidade universitária quanto da sociedade. Através do lançamento periódico de
editais e da publicação de obras avulsas, tem realizado um trabalho de divulgação de obras
científicas e culturais produzidas por autores sergipanos e do restante do Brasil.
Com essas ações, considera-se que a Universidade cumpre com o seu papel de
comunicar à sociedade suas funções como instituição pública de ensino e como órgão de
produção de conhecimento à disposição da coletividade e a serviço da cidadania.

3.3.3 Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes
No âmbito da assistência estudantil, a UFS possui em sua estrutura administrativa a PróReitoria de Assuntos Estudantis (PROEST), responsável pela gestão institucional de
planejamento, coordenação e supervisão de apoio ao estudante, visando à integração, assistência
e a promoção estudantil como processo pedagógico. Promove também a complementação do
desenvolvimento físico e das atividades acadêmicas na formação do universitário cidadão.
A UFS oferece, há mais de duas décadas, programas de assistência estudantil
consolidados, tais como: bolsas trabalho, residência e alimentação, além de isenção de taxas
acadêmicas e de vestibular.
Com o crescimento do quantitativo de estudantes, advindo do processo de expansão da
UFS, nos últimos dez anos, a Coordenação de Assistência e Integração do Estudante (CODAE),
órgão da PROEST responsável pelos auxílios e bolsas estudantis, buscou reformular os
programas de assistência estudantil. Para tanto, em 2014 foi aprovada no Conselho Superior da
UFS a Resolução nº 11, objetivando novas ações de Auxílio da Assistência Estudantil,
desenvolvidas nas seguintes áreas: I. alimentação; II. apoio pedagógico; III. creche; IV. cultura;
V. esporte; VI. inclusão; VII. manutenção acadêmica; VIII. moradia estudantil, e, IX.
Transporte.
Com as novas formas de ingresso, através do Programa de Ações Afirmativas (PAF)foi
necessário, também, oferecer cursos de nivelamento ou similares, tais como digitação,
introdução ao microcomputador e espanhol, entre outros programas, visando a permitir que o
aluno tenha melhores condições de enfrentar as demandas do curso escolhido.
Registra-se ainda, em atendimento a essas políticas, o Programa de Isenção de taxa do
vestibular, o Programa de Residência Universitária, Bolsa Trabalho, Bolsa Alimentação, Bolsa
Viagem e o Programa Especial de Inclusão em Iniciação Científica (PIIC).
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O Programa de Isenção de Taxa do Vestibular - PSS, cujo objetivo principal é
oportunizar o ingresso de alunos provenientes da rede pública ou daqueles que cursaram a rede
privada com bolsa integral, é considerado como a “porta de entrada” dos alunos de baixa renda
ou vulneráveis socialmente na UFS.
O Programa Residência Universitária continua sendo um dos mais importantes
programas de assistência e integração dos estudantes da UFS. Ele é o programa que mais
possibilita a inclusão e a permanência dos alunos de baixa renda ou vulneráveis socialmente na
instituição, garantindo a conclusão das suas graduações. No entanto, ele apresenta as maiores
dificuldades em sua operacionalização, tendo em vista que a assistência, entendida como um
direito, requer, além de um custo financeiro considerável, um rigoroso controle e limites
determinados.
O grande avanço da UFS na Iniciação Científica foi à instituição da modalidade do
Programa Especial de Inclusão em Iniciação Científica (PIIC), como forma de estimular a
participação de um número maior de graduandos nas atividades de pesquisa. O programa teve
por objetivo contribuir para a formação de recursos humanos graduados com experiência de
método científico, bem como permitir que estudantes de todos os cursos de graduação da UFS
tenham acesso à experiência de iniciação científica.

3.4 Eixo 4: Políticas de Gestão
3.4.1 Dimensão 5: Políticas de Pessoal
A força de trabalho da Instituição é representada pelo seu corpo docente efetivo e
temporário, técnico-administrativos, servidores requisitados, excedentes de lotação e ocupantes
de cargos de livre provimento, conforme composição demonstrada na Tabela 4.
As políticas de expansão dos corpos docente e técnico-administrativo das IES públicas,
como a UFS, dependem exclusivamente de políticas nacionais que autorizam ou não a
contratação de novos profissionais destas duas categorias.
O processo de expansão pelo qual a UFS vem passando implica em esforços para
atender a demanda maior por servidores para fazer face às suas atividades. Desta forma, a PróReitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP), órgão responsável na UFS pela gestão de pessoal,
vem efetuado contratações através de vagas liberadas pelo Governo Federal; implementando
políticas de controle de carga horária de professores e técnicos administrativos; adequando os
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técnicos administrativos às suas funções e disponibilizando programas de treinamento e
retreinamento para servidores da UFS.
Tabela 4 - Composição dos servidores da UFS em 2015
Docentes do Ensino Superior
Quadro Permanente
Campus de São Cristóvão
CCET
Departamento de Ciência e Engenharia de
Materiais
Departamento de Computação
Departamento de Engenharia Civil
Departamento de Engenharia de Produção
Departamento de Engenharia Elétrica
Departamento de Engenharia Mecânica
Departamento de Engenharia Química
Departamento de Estatística e Ciências
Atuariais
Departamento de Física
Departamento de Geologia
Departamento de Matemática
Departamento de Química
Departamento de Tecnologia de Alimentos
Núcleo de Engenharia Ambiental
Núcleo de Engenharia de Petróleo
CCBS
Departamento de Biologia
Departamento de Ecologia
Departamento de Educação Física
Departamento de Farmácia
Departamento de Fisiologia
Departamento de Morfologia
Departamento de Nutrição
CCAA
Departamento de Ciências Florestais
Departamento de Engenharia Agrícola
Departamento de Engenharia Agronômica
Departamento de Engenharia de Pesca e
Aquicultura
Departamento de Medicina Veterinária
Departamento de Zootecnia
CCSA
Departamento de Administração
Departamento de Ciência da Informação
Departamento de Ciências Contábeis
Departamento de Direito
Departamento de Economia
Departamento de Relações Internacionais
Departamento de Secretariado Executivo
Departamento de Serviço Social
Núcleo de Turismo
CECH
Departamento de Artes Visuais e Design
Departamento de Ciências Sociais
Departamento de Comunicação Social
Departamento de Educação
Departamento de Filosofia

Dout
741
251
14

Mest
185
52

Espec
19
3

22
12
8
17
9
16
4

5
14
2
1

13

1

39
14
36
36
13
9
2
130
23
10
21
15
20
29
12
77
12
12
21
9

1

2

Grad
7
6

Total
952
312
14

IQCD
4,52
4,56
5,00

1

28
26
11
18
12
16
19

4,50
3,92
4,27
4,89
4,00
5,00
3,26

42
14
45
37
13
9
8
143
24
10
29
15
21
30
14
81
12
12
23
10

4,81
5,00
4,60
4,95
5,00
5,00
3,50
4,81
4,92
5,00
4,41
5,00
4,90
4,93
4,71
4,90
5,00
5,00
4,83
4,80

11
13
148
22
10
15
28
25
10
10
18
10
268
12
23
23
32
18

4,82
5,00
3,96
4,27
3,80
2,60
4,04
4,40
4,80
3,20
4,11
3,80
4,52
4,33
4,91
4,17
4,66
5,00

1
3
1

9
1

6
12
1

1

7

1

1
1
2
4

0

0

0

2
1

10
13
76
14
4

1
62
8
6
9
9
6
1
9
8
6
55
4
1
8
4

16
18
9
1
10
4
207
8
22
14
27
18

39

10

0

6
3
1

5

1
1

1

Departamento de Geografia
Departamento de História
Departamento de Letras Estrangeiras
Departamento de Letras Vernáculas

20
15
22
21

6
3
18
4

26
18
41
26

4,54
4,67
4,05
4,58

Dout
6

Mest
5

Espec

Grad

Total
11

IQCD
4,09

Dout
24
2

Mest
1

Espec
1

Grad
1

Total
27
2

IQCD
4,67
5,00

8
108
16
14
8
48
22
79
2
9
1
13
11
9
11
9
10
4
25
12
9

1
39
1

2

1

2

1

0

0

5
1
7
24

0

1

8
11
5
0

0

1
0

9
150
17
14
12
81
26
117
11
11
11
15
11
11
11
14
11
11
50
12
17
11
10
13
2
2
3

4,78
4,41
4,88
5,00
4,33
4,14
4,69
4,35
3,36
4,64
3,18
4,73
5,00
4,64
5,00
4,29
4,82
3,73
3,96
5,00
4,06
3,00
3,60
5,00
5,00
5,00
5,00

3

5,00

3
170
40
16
13
15
16
26
15
16
13
3
1.455

5,00
3,86
4,40
3,25
4,69
3,80
3,88
3,08
3,27
4,88
3,15
4,33
4,40

1
1

Docentes do Ensino Superior
Quadro Permanente
Departamento de Música

Docentes do Ensino Superior
Quadro Permanente
Departamento de Psicologia

Núcleo de Graduação em Ciência da
Religião
Núcleo de Teatro
Campus de Aracaju
Departamento de Enfermagem
Departamento de Fisioterapia
Departamento de Fonoaudiologia
Departamento de Medicina
Departamento de Odontologia
Campus de Itabaiana
Departamento de Administração
Departamento de Biociências
Departamento de Ciências Contábeis
Departamento de Educação
Departamento de Física
Departamento de Geografia
Departamento de Letras
Departamento de Matemática
Departamento de Química
Departamento de Sistemas de Informação
Campus de Laranjeiras
Departamento de Arqueologia
Departamento de Arquitetura e Urbanismo
Departamento de Dança
Departamento de Museologia
Campus do Sertão
Núcleo de Graduação de Agroindústria
Núcleo de Graduação de Agronomia
Núcleo de Graduação em Educação em
Ciências Agrárias e da Terra
Núcleo de Graduação em Medicina
Veterinária
Núcleo de Graduação em Zootecnia
Campus de Lagarto
Departamento de Educação em Saúde
Departamento de Enfermagem
Departamento de Farmácia
Departamento de Fisioterapia
Departamento de Fonoaudiologia
Departamento de Medicina
Departamento de Nutrição
Departamento de Odontologia
Departamento de Terapia Ocupacional
Outros
TOTAL

4
30
4
38
9
2
10
2
2

4
13
2
2
3
3
3
79
28
2
11
6
7
7
2
15
1
2
1.047

81
12
14
2
9
9
9
13
1
12
1
368

40

8

2

8

2

29

11

Quadro Temporário
Visitante
Substituto
TOTAL

Total
0
192
192

IQCD
2,29
2,29

Grad
1
3
4

Hab esp

Total
35
5
40

Superior

Médio

1.015

384

Outros
níveis
84

Técnico-Administrativos

Superior

Médio

Campus de São Cristóvão
Campus de Aracaju
Campus de Itabaiana
Campus de Laranjeiras
Campus de Lagarto
Campus do Sertão
Total geral

513
312
39
8
132
15
1.019

227
102
12
3
34
2
380

Docentes do Ensino Fundamental e Médio
Quadro
Permanente
Substituto
TOTAL

Dout

Mest

Espec

Grad

13
13

79
79

37
37

63
63

Dout
8

Mest
19

8

19

Espec
7
2
9

Técnico-Administrativos
Quadro
Efetivo

0

Outros
níveis
77
7

84

Total
1.483
Total
817
421
51
11
166
17
1.483

Fonte: COPAC/PROPLAN, 2015.

Nos últimos anos, a UFS tem utilizado o recurso da terceirização, através de empresas que
participam de processo de licitação, em decorênciado seu crescimento e, ao mesmo tempo, da falta
de condições de suprir as áreas do quantitativo de técnicos administrativos necessário para atender
suas demandas de pessoal. Isso decorre não somente pela complementação da força de trabalho,
principalmente em cargos de apoio, mas, ainda,pelo déficit que resulta quando de aposentadorias e
vacâncias em cargos das classes A e B.
No aspecto avaliativo, é feito o acompanhamento e avaliação do servidor através de ações
voltadas para a Carreira dos técnico-administrativos e dos docentes do magistério e do ensino
básico. Para tanto, desde 2008 a UFS desenvolve o Programa de Avaliação de Desempenho,
adotando o modelo 360º, servindo de base para a progressão dos servidores técnicoadministrativos e docentes em cargos de gestão.
O Programa de Avaliação de Desempenho ocorre anualmente, iniciando nos meses de
novembro e dezembro, quando ocorrem as avaliações pelas chefias e pelos servidores,
diretamente no SIGRH. No mês de janeiro, do ano subsequente, vindouro o processo de
preenchimento das avaliações, estas serão validadas e daí haverá a emissão de relatórios que
servirão de base para a progressão funcional horizontal desses servidores, a partir do seu
interstício para progressão, em 2013, subsidiando o seu crescimento na carreira, nos seus
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diversos níveis.
Quanto ao acompanhamento da progressão funcional da carreira do servidor
(docente/técnico-administrativo), entende-se que tem contribuído para a evolução dos níveis
funcionais dos docentes e técnico-administrativos, através dos processos de promoções,
capacitações, incentivos à qualificação, licenças para capacitação e emissão de pareceres técnicos
sobre os direitos pertinentes a cada servidor.

3.4.2 Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição
O Decreto-Lei n°. 269/1967 estabelece a administração da UFS por um Conselho
Diretor,

sendo

organicamente

constituída,

conforme

seu

Estatuto

(Resolução

n°.

21/1999/CONSU – Edição 2014), por dois subsistemas interdependentes: Subsistema de
Administração Geral e Subsistema de Administração Acadêmica, conforme descrições e
representações gráficas demonstradas a seguir.

3.4.2.1 Subsistema de Administração Geral
É composto pelos órgãos voltados à direção geral da Universidade e à implementação
dos meios necessários a consecução de seus objetivos, sendo estes os Conselhos Superiores e a
Reitoria, conforme descrição abaixo.
I – Conselhos Superiores – órgãos normativos deliberativos máximos da Universidade,
constituídos pelos:
a) Conselho Universitário (CONSU) – órgão superior deliberativo, normativo e
consultivo máximo em matéria administrativa e de política universitária, ressalvada a
competência específica do CONEPE. Possui, vinculado a sua estrutura, o órgão de
Auditoria

Interna

da

Universidade

(AUDINT),

conforme

Resolução

n°.

34/2011/CONSU.
b) Conselho do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (CONEPE) – órgão normativo,
deliberativo e consultivo superior em matéria de ensino, pesquisa e extensão.
II – Reitoria – órgão diretivo e executivo máximo da Universidade, constituído, conforme
seu Regimento Interno (Resolução n°. 003/2014/CONSU), pelos órgãos:
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a) Gabinete do Reitor (GR) e Gabinete do Vice-Reitor (GVR) - órgãos responsáveis
pela prestação de serviços de secretaria e apoio administrativo ao Reitor e ViceReitor, respectivamente. Administrativamente, estão vinculados a eles as assessorias e
os órgãos suplementares descritos nos subitens “K” e “L”, além do Cerimonial, que é
responsável pela promoção do relacionamento externo da Reitoria, coordenação de
cerimônias e eventos presididos pelo Reitor ou autoridade por ele designado e a
organização das Colações de Grau conjuntas da UFS.
b) Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) - órgão responsável pela coordenação
do planejamento institucional da Universidade. É composto pelas subunidades:
Coordenação de Planejamento e Avaliação Acadêmica (COPAC); Coordenação de
Programação Orçamentária (COPRO); Coordenação de Sustentabilidade Institucional
(COSINT); Coordenação de Programas, Projetos e Convênios (COPEC), responsável
também pela gestão de contratos; Secretaria de Apoio Administrativo; Assessoria
Técnica e as divisões das respectivas subunidades.
c) Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) - órgão encarregado do planejamento,
coordenação, supervisão e integração das atividades de pesquisa e didático-científicas
relacionadas com o ensino da pós-graduação. É composto pelas subunidades:
Departamento de Administração Acadêmica (DAA); Departamento de Apoio
Didático Pedagógico (DEAPE); Departamento das Licenciaturas e Bacharelados
(DELIB); Secretaria de Apoio Administrativo; Secretaria de Atividades das Didáticas;
Assessoria Técnica e as divisões das respectivas subunidades.
d) Pró-Reitoria de Pós Graduação e Pesquisa (POSGRAP) – órgão encarregado de
planejamento, coordenação, supervisão e integração das atividades de pesquisa e das
didático-científicas relacionadas com o ensino da Pós-Graduação lato-sensu e strictosensu presenciais. É composto pelas subunidades: Coordenação de Pós-Graduação
(COPGD); Coordenação de Pesquisa (COPES); Coordenação de Relações
Internacionais (CORI); Coordenação de Inovação e Transferência de Tecnologia
(CINTTEC); Secretaria de Apoio Administrativo; Setor de Atendimento; Assessoria
Técnica e as divisões das respectivas subunidades.
e) Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) – órgão encarregado do planejamento,
coordenação e supervisão das atividades de extensão acadêmica, através das
subunidades: Coordenação de Atividades de Extensão (CECAC); Coordenação de
Cultura e Arte (CCART); Coordenação de Tecnologias Sociais e Ambientais (CTSA);
Secretaria de Apoio Administrativo; Assessoria Técnica e as divisões das respectivas
subunidades.
f) Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PROEST) – órgão encarregado do
planejamento, coordenação e supervisão de assistência e de integração dos discentes
às atividades universitárias, bem como a complementação do desenvolvimento físico,
cultural e recreativo dos integrantes do Corpo Discente da Universidade. É composto
pelas subunidades: Coordenação de Assistência e Integração do Estudante (CODAE);
Coordenação de Promoções Culturais e Esportivas (COPRE); Secretaria de Apoio
Administrativo; Assessoria Técnica e as divisões das respectivas subunidades.
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g) Pró-Reitoria de Administração (PROAD) – órgão encarregado do planejamento,
coordenação, supervisão e execução das atividades de administração, recursos
financeiros e materiais da Universidade. É composto pelas subunidades: Serviço
Geral de Comunicação e Arquivo (SECOM); Arquivo Central (ARQUIVO);
Departamento de Recursos Materiais (DRM); Departamento de Recursos Financeiros
(DEFIN); Secretaria de Apoio Administrativo; Assessoria Técnica e as divisões das
respectivas subunidades.
h) Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) – órgão responsável pelo
planejamento, desenvolvimento, recrutamento, seleção e controle de pessoal. É
composto pelas subunidades: Departamento de Pessoal (DP); Departamento de
Desenvolvimento de Recursos Humanos (DDRH); Departamento de Assistência ao
Servidor (DAAS); Departamento de Recrutamento e Seleção de Pessoal (DRS);
Secretaria de Apoio Administrativo; Assessoria Técnica e as divisões das respectivas
subunidades.
i) Superintendência de Infraestrutura (INFRAUFS) - órgão responsável pela
administração dos Campi Universitários. É composto pelas subunidades:
Departamento de Serviços Gerais (DSG); Departamento de Obras e Fiscalização
(DOFIS); Departamento de Manutenção (DEMAN); Secretaria de Apoio
Administrativo; Assessoria Técnica e as divisões das respectivas subunidades.
j) Procuradoria Geral (PGE) – órgão responsável pelos assuntos de natureza jurídica
da Universidade.
k) Assessorias – são responsáveis pela prestação de assistência técnica ao Reitor e aos
demais órgãos da Universidade. São formadas por: Assessoria de Comunicação
(ASCOM), que é órgão responsável pela divulgação e relacionamento da
Universidade junto à comunidade universitária e fora dela; e, Assessorias Especiais,
responsáveis pela elaboração de estudos acadêmicos e profissionais, viabilização de
projetos e emissão de pareceres.
l) Órgãos Suplementares – órgãos que estatutariamente compõem o Subsistema de
Administração Acadêmica e estão vinculados, administrativamente, a Reitoria da
Universidade. São compostos pelas subunidades: Núcleo de Tecnologia da
Informação (NTI); Biblioteca Central (BICEN); Restaurante Universitário (RESUN);
Centro de Educação Superior a Distância (CESAD); Museu do Homem Sergipano
(MUHSE); Hospital Universitário (HU); Colégio de Aplicação (CODAP); Museu de
Arqueologia de Xingó (MAX); Núcleo de Relações Internacionais (NRI); Núcleo de
Editoração e Audiovisual (NEAV); Núcleo de Gestão Ambiental (NGA) e as divisões
das respectivas subunidades.
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Figura 1 - Organograma do Subsistema de Administração Geral, com Órgãos Suplementares

Fonte: PROPLAN/UFS, 2016.

3.4.2.2 Subsistema de Administração Acadêmica
É composto pelos órgãos orientados para as atividades de ensino, pesquisa e extensão;
compreendendo os Conselhos Acadêmicos, os Centros e Departamento e os Órgãos
Suplementares, conforme descrito abaixo.
I - Conselhos Acadêmicos - órgãos normativos, deliberativos e consultivos setoriais ou
departamentais, constituídos pelos:
a) Conselhos de Centro
b) Conselhos de Departamento
c) Colegiados de Curso
II - Centros e Departamentos – os Centros, conforme enumerados abaixo, são os órgãos de
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execução de ensino, pesquisa e extensão, vinculados às respectivas áreas de
conhecimento, subdividindo-se em Departamentos, que representam a menor fração da
estrutura universitária para todos os efeitos de organização administrativa, didáticocientífica e de distribuição de pessoal, compreendendo disciplinas afins.
a) Centro de Ciências Exatas e Tecnologia (CCET);
b) Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) – contempla em sua estrutura
orgânica também o Campus Aracaju/Saúde (CAMPUSAJU);
c) Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA);
d) Centro de Educação e de Ciências Humanas (CECH);
e) Centro de Ciências Agrárias Aplicadas (CCAA);
f) Centro Campus de Itabaiana ou Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho
(CAMPUSITA);
g) Centro Campus de Laranjeiras (CAMPUSLAR), e;
h) Centro Campus de Ciências da Saúde de Lagarto ou Campus Universitário Prof.
Antônio Garcia Filho (CAMPUSLAG).
III - Órgãos Suplementares – conforme especificado no subitem Subsistema de
Administração Geral e na Figura 1.
Para melhor visualização orgânica do Subsistema de Administração Acadêmica,
demonstra-se a seguir representações gráficas do organograma geral e das unidades menores que
subdividem este sistema. Ressalta-se que, não obstante, os Órgãos Suplementares estejam
representados detalhadamente no Subsistema de Administração Geral.
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Figura 2 - Organograma do Subsistema de Administração Acadêmica, com Destaque para os Centros
CONSELHO
DIRETOR

AUDINT

CONSU

CONEPE

REITOR

VICE-REITOR

PROEST

POSGRAP

PROEX

PROGRAD

CCET
*CCBS
CCSA

CECH
CCAA

CAMPUSITA
CAMPUSLAR
CAMPUSLAG
*CAMPUSARA

**CAMPUS
SERTÃO
Núcleos /
Programas da
Pós-Graduação
*CAMPUSARA (Campus Aracaju/Saúde) estatutariamente faz parte do CCBS (Centro de Ciências Biológicas e da Saúde).
** CAMPUS DO SERT ÃO, recém-criado conforme Resolução n 047/2014/CONSU.

Fonte: PROPLAN/UFS, 2016.
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Quadro 2- Subsistema de Administração Acadêmica, com Destaque para os Departamentos por Centro
CCAA

CCBS

CCET

CCSA

CECH

Departamento de
Departamento de
EngenhariaAgrícola Biologia

Departamento de
Ciência e Engenharia Departamento de
de Materiais
Administração

Departamento de Artes
Visuais e Design

Departamento de
CiênciasFlorestais

Departamento de
Ecologia

Departamento de
Computação

Departamento de
CiênciasContábeis

Departamento de
CiênciasSociais

Departamento de
EngenhariaAgronô
mica

Departamento de
EducaçãoFísica

Departamento de
Engenharia Civil

Departamento de
Direito

Departamento de
Comunicação Social

Departamento de
Engenharia de Pesca Departamento de
e Aquicultura
Farmácia

Departamento de
Engenharia de
Produção

Departamento de
Economia

Departamento de
Educação

Departamento de
Departamento de
MedicinaVeterinária Fisiologia

Departamento de
EngenhariaElétrica

Departamento de
RelaçõesInternaciona Departamento de
is
Filosofia

Departamento de
Zootecnia

Departamento de
Fisioterapia

Departamento de
Departamento de
SecretariadoExecutiv Departamento de
EngenhariaMecânica o
Geografia

Departamento de
Morfologia

Departamento de
EngenhariaQuímica

Departamento de
Nutrição

Departamento de
Departamento de
Estatística e Ciências Ciência da
Atuariais
Informação

Departamento de
LetrasEstrangeiras

Departamento de
Física

Departamento de
LetrasVernáculas

Departamento de
Serviço Social

Núcleo de Turismo

Departamento de
História

Departamento de
Geologia

Departamento de
Música

Departamento de
Matemática

Departamento de
Psicologia

Departamento de
Química

Núcleo de Graduação
em Ciências da
Religião

Departamento de
Tecnologia de
Alimentos
Núcleo de
EngenhariaAmbiental
Núcleo de
Graduação em
Engenharia de
Petróleo
Fonte: PROPLAN/UFS, 2016.
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Núcleo de Teatro

Quadro 3 - Subsistema Administração Acadêmica, com Destaque para Departamentos por Centro-Campi
Campus
Aracaju/Saúde

Campus Itabaiana

Campus
Laranjeiras

Campus Lagarto

Campus do Sertão11

Departamento de
Enfermagem

Departamento de
Administração

Departamento de
Educação em Saúde - Departamento de
Lagarto
Arqueologia

Departamento de
Fonoaudiologia

Departamento de
Biociências

Departamento de
Enfermagem

Departamento de
Arquitetura e
Urbanismo

Núcleo de Agronomia

Departamento de
Medicina

Departamento de
CiênciasContábeis

Departamento de
Farmácia

Departamento de
Dança

Núcleo de Educação
em Ciências Agrárias
e da Terra

Departamento de
Odontologia

Departamento de
Educação

Departamento de
Fonoaudiologia

Departamento de
Museologia

Núcleo de
MedicinaVeterinária

Departamento de
Física

Departamento de
Nutrição

Departamento de
Geografia

Departamento de
Odontologia

Departamento de
Letras

Departamento de
Fisioterapia

Departamento de
Matemática

Departamento de
Medicina

Departamento de
Química

Departamento de
TerapiaOcupacional

Núcleo de
Agroindústria

NúcleodeZootecnia

Departamento de
Sistema de
Informação
Fonte: PROPLAN/UFS, 2016.

Quadro 4 - Subsistema de Administração Acadêmica, Destaque para os Núcleos / Programas da
Pós-Graduação
Mestrado Acadêmico

Mestrado Profissional

Doutorado

Administração

AdministraçãoPública

Agricultura e Biodiversidade

Agricultura e Biodiversidade

Desenvolvimento Regional e Gestão de
Empreendimentos Locais

Arqueologia

Agroecossistema

MatemáticaProfissional

Biotecnologia

Antropologia

Mestrado Profissional em Ensino de
Física

Ciência e Engenharia de
Materiais

Arqueologia

Mestrado Profissional em Letras São
Cristóvão

CiênciasFarmacêuticas

Biologiaparasitária

Mestrado Profissional em Letras
Itabaiana

Ciências da
PropriedadeIntelectual

11

Criação aprovada conforme Resolução n° 047/2014/CONSU e instaurado em 23/11/2015. Disponível em:
<https://www.sigrh.ufs.br/sigrh/downloadArquivo?idArquivo=381584&key=2080596fe1ddf8847b9098b1466b174e
>. Acesso em 21/01/2016.
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Mestrado Acadêmico

Mestrado Profissional

Doutorado

Biotecnologia de RecursosNaturais

Ciências da Saúde

Ciência da Computação

CiênciasFisiológicas

Ciência da PropriedadeIntelectual

Desenvolvimento e
MeioAmbiente

Ciência e Engenharia de Materiais

Educação

Ciência e Engenharia de Processos
Químicos

Física

Ciência e Tecnologia de Alimentos

Geografia

CiênciasAplicadas à Saúde

Sociologia

Ciências da Religião

Química

Ciências da Saúde
CiênciasFarmacêuticas
CiênciasFisiológicas
Comunicação
Desenvolvimento e MeioAmbiente
Direito
Ecologia e Conservação
Economia
Educação
EducaçãoFísica
Enfermagem
Engenharia Civil
EngenhariaElétrica
Ensino de Ciências e Matemática
Filosofia
Física
Geociências e Análise de Bacias
Geografia
História
Letras
Matemática
Odontologia
Psicologia Social
Química
RecursosHídricos
Serviço Social
Sociologia
Zootecnia
Fonte: PROPLAN/UFS, 2016.
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3.4.3 Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira
Os créditos orçamentários para fazer frente às despesas de custeio e capital (OCC), das
Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), são definidos pelo MEC, pela aplicação da
matriz ANDIFES. Destarte, essa matriz para formular a composição dos recursos toma como
base dados quantitativos, qualitativos, eficiência e produtividade da instituição.
Dentre os dados quantitativos, são levados em conta os indicadores físicos de tamanho,
especificamente a aréa construída e o número de alunos matriculados. Consideram-se, também,
alguns indicadores de qualidade, como volume de gastos, inclusive com recursos próprios.
Quanto à eficiência, produtividade e, mais uma vez, a qualidade, são considerados os
seguintes itens:
 Qualidade – sendo que essa é considerada como a avaliação pela CAPES dos cursos de
pós-graduação e verificação do índice de qualidade do corpo docente.
 Produtividade – que é compreendida como a relação entre ingresso e diplomação,
quantitativo de certificados, teses e doutorados.
 Eficiência – definida como a relação entre aluno/docente e docente/funcionário.
Diante desse contexto, torna-se claro o fato de que a alocação de um montante
expressivo de créditos orçamentários (custeio e capital) para a instituição, assegurados pelo
governo, depende, sobremaneira, do esforço conjunto de discentes, docentes, técnicos, enfim, da
instituição como um todo, buscando ampliar a produtividade com qualidade aceita pelos padrões
estabelecidos pelos órgãos avaliadores.
No exercício de 2015 da UFS, as receitas que garantiam a sustentabilidade das despesas
e investimentos executados corresponderam a um quantitativo de R$555.354.411,15. Desse
montante, R$ 419.692.991,49 destinaram-se ao pessoal, R$ 101.141.799,27 para custeio com
benefícios e manutenção e R$ 34.519.620,39 para despesas de capital.
Em relação ao grupo de despesas da capital, foram investidos R$11.798.637,63 em
equipamentos e material permanente. Nas obras e instalação, foram investidos mais R$
22.621.652,80 que, somandos, representam R$ 34.420.290,43 de investimentos.
No custeio, observe-se que a rubrica Auxílio financeiro a estudantes somou R$
14.607.971,55, indicando o esforço para o atendimento das demandas dos acadêmicos em
condição mais vulnerável. Ainda no custeio, a locação de mão-de-obra somou R$ 24.108.968,77,
sendo que outros serviços de terceiros (pessoa jurídica) importou em 29.787.235,72.
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No total do grupo de despesas de pessoal, tem-se R$6.630.552,80 com contratos de
pessoal por tempo determinado.
Tabela 5 - Composição Orçamentária Executada por Elemento de Despesa – UFS2015
Total da Despesa 2015

Especificação
Pessoal

419.692.991,49

Ativos

263.551.507,06

Inativos e pensionistas

92.881.461,84

Contratos temporários

6.630.552,80

Encargos sociais

52.236.854,65

Sentenças judiciais transitadas em julgado - ativos
Outras despesas de pessoal

3.479.020,04
913.595,10

Custeio Benefício

13.342.029,81

Assistência médica

-

Auxilio alimentação

11.013.789,76

Auxilio transporte

1.846.982,89

Auxílio Pré-Escolar

332.046,70

Auxílio Funeral e Natalidade

149.210,46

Custeio Manutenção

87.799.769,46

Auxílio financeiro a estudantes

14.607.971,55

Auxílio financeiro a pesquisadores

825.429,15

Material de Consumo

3.294.746,69

Despesas de exercícios anteriores

4.514.266,34

Diárias

409.687,13

Indenização e restituição

5.444.554,56

Locação de mão-de-obra

24.108.968,77

Obrigações tributárias e Contributivas

2.641.857,69

Passagens

533.948,53

Outros Serv. de Terceiros - Pessoa física

808.643,45

Outros Serv. de Terceiros - Pessoa jurídica
Contrato por tempo Determinado - PES. CIVIL

29.787.235,72
714.782,90

Material, bem ou serviço para Dist. Gratuita

23.927,00

Serviços de consultoria

83.749,98

Sentenças judiciais

-

Despesas de Capital

34.519.620,39

Equipamento e material permanente

11.798.637,63

Obras e instalações

22.621.652,80

Despesas de exercícios anteriores

250,96

Outras despesas de capital

99.079,00

TOTAL

555.354.411,15

Fonte: Tesouro Gerencial - COPRO/PROPLAN, 2015.
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3.5 Eixo 5: Infraestrutura Física (Dimensão 7)
Refere-seaosaspectos

relacionados

a implementação de ações inovadoras na

recuperação,conservaçãoeaquisiçãodebensemateriaisquepermitamproporcionarumespaçocompatí
velcomassuasnecessidadesparaodesenvolvimentodesuamissão,envolvendoensino,pesquisaeextens
ão,afim deatenderaopúblicointernoeexterno.Essas ações envolvem a disponibilidade de recursos
orçamentários e outros recursos oriundos de projetos específicos, de parcerias com a
comunidade, entre outros meios.
Para apoiar a expansão da UFS nos últimos anos, é fundamental à atual gestão o
planejamento da infraestrutura acadêmica e administrativa, assim como patrimonial, visando à
melhoria contínua da qualidade e desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão,
considerando também as novas práticas sustentáveis voltadas a um menor impacto ambiental.
Por conseguinte, a gestão do patrimônio e da infraestrutura na instituição é uma
dimensão importante, na qual a gestão superior compartilha a atribuição com três unidades da
sua estrutura administrativa: Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN), Pró-Reitoria de
Administração (PROAD) e Superintendência de Infraestrutura (INFRAUFS).
Nos últimos anos, para dar suporte ao seu crescimento qualitativo, a instituição também
precisou expandir quantitativamente nos seus espaços físicos, em todas as áreas e campi. No
Campus de São Cristóvão, nos últimos dois anos, foram entregues mais de dez grandes obras de
impacto direto na qualidade dos cursos, tais como:
 Climatização das didáticas, que representou uma conquista para toda a comunidade
acadêmica, com a melhor qualidade das aulas e melhores condições de trabalho para
nossos professores.
 Reforma e reabertura do Restaurante Universitário, paralisado por pouco mais de um ano.
A qualidade da alimentação que passou a ser servida e as condições de funcionamento do
novo RESUN são motivos de orgulho da ação inclusiva e da responsabilidade social com
que a UFS exerce a política de assistência estudantil, cujo ator e foco principal é o aluno.
 Entrega do prédio dos cursos de Comunicação Social e Jornalismo que atendeu uma
reivindicação de alunos e docentes por melhores condições de trabalho, que passaram a
contar com instalações adequadas para estúdios e laboratórios de ensino, com
equipamentos de fotografia, ilhas de transmissão etc..
 Preparação de salas e a adequação da estrutura para o funcionamento dos cursos de Artes
Visuais e Design foi outra ação que mereceu destaque, com a estruturação de ambientes
para professores e laboratórios para aulas práticas.
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 Estruturação das vias de acesso e passarelas interligando todas as áreas e unidades, sendo
completada com a instalação de um novo sistema de iluminação do Campus.
 Instalação da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), que junto à iluminação, trará uma
nova dimensão para o meio ambiente e bem-estar de toda a comunidade.
 Obras de acessibilidade, com instalação de elevadores, piso tátil, calçadas e sinalização de
salas de aula.
De acordo com o relatório da Divisão de Controle e Fiscalização (DICOF), órgão do
Departamento de Obras e Fiscalização (DOFIS) da INFRAUFS, em 2015 a Universidade teve 17
obras em execução, conforme quadro abaixo. Destas, 12 foram concluídas e 05 estão em
andamento, totalizando em valores contratuais a importância de R$ 80.178.667,74.
Quadro 5 - Obras e Serviços da UFS em 2015
Obra
Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário com Tratamento e
Disposição de Efluentes
Construção do Prédio do Hospital Veterinário de Animais de
Pequeno Porte

Unidade

Situação

Campus
São Cristóvão

Concluídas

Construção do prédio do departamento de Zootecnia
Construção de Sete Galpões - Complexo Laboratorial
Obra de reforma e conclusão da ampliação do prédio do Centro de
Educação e Ciências Humanas – CECH
Conclusão do Prédio destinado ao Departamento de Nutrição
Construção do Prédio do Departamento de Ciência da Computação
Reforma e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública
Reforma e Ampliação do laboratório de Ecossistema Costeiro –
LABEC
Galpão de Fitorremediação
Obra de Reforma do Prédio de Engenharia Civil – DEC/CCET
Em Andamento

Construção da Pista de Atletismo
Implantação do Grupo Gerador e Reforma Elétrica do Campus de
Itabaiana
Construção da infraestrutura (2ª Etapa) da construção do acesso
principal e da guarita de entrada do Campus

Campus Itabaiana

Em Andamento
Concluída

Campus Lagarto

Construção do Centro de Simulações e Práticas do Campus

Em Andamento

Implantação da Infraestrutura dos Módulos de Sala de Aulas e
Laboratórios no Campus

Campus do Sertão
(N. S. da Glória)

Concluída

Implantação da Infraestrutura contemplando Terraplenagem,
Pavimentação, Sinalização, Drenagem e Iluminação de uma
unidade de reabilitação de Fisioterapia e Fonoaudiologia Extensiva

Simão Dias

Em Andamento

Fonte: DICOF/INFRAUFS, 2016.

54

Por outro lado, há ainda determinadas áreas que necessitam de mais atenção e
investimentos. Observa-se que em comparação com os demais campi da UFS, tais como o
Campus de Laranjeiras, que ainda necessita de obras necessárias para seu funcionamento,
principalmente o oferecimento de salas para atendimento de professores, monitoria, assim como
vários laboratórios; assim como o Campus de Itabaiana, que precisa concluir sua reforma
elétrica, para expandir o uso de equipamentos de laboratórios e climatização das didáticas, entre
outros serviços. Evidente que sem essas obras há prejuízo para o aprendizado dos alunos e o
desenvolvimento de trabalhos de ensino, pesquisa e extensão por parte dos professores.
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4 ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES

Nesta seção apresentam-se as análises da Autoavaliação Institucional 2015 – Módulo
Docente, que corresponde a 1ª Etapa do Plano de Atividades da CPA/UFS. Esta análise consiste
na apresentação dos resultados da pesquisa realizada pela CPA/UFS com o segmento docente da
instituição, com coleta de dados realizada no período de 2 de março a 24 de abril de 2015,
conforme detalhado na seção “2 Metodologia”, sendo o banco composto por 1168 respondentes.
Como o instrumento de coleta de dados foi subdividido pelas 09 (nove) dimensões do
Roteiro de Autoavaliação do SINAES, excluindo-se a dimensão n° 10 – Sustentabilidade
Financeira -, utiliza-se a seguir esta divisão para demonstração dos resultados obtidos.

4.1 Dimensão 1: A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional
O Plano de Desenvolvimento Institucional torna-se efetivo na medida em que se reforce
na comunidade acadêmica o sentimento de pertencimento. Longe de ser uma simples soma das
partes ou um agregado amorfo de elementos, a integração é antes de tudo interagir. É em última
análise processo contínuo em que o conteúdo informacional útil auxilia não apenas no “sentir-se
pertencente”, mas garante o funcionamento integrado dos indivíduos na vida acadêmica.
Dada a importância estratégica do PDI, com reflexos inclusive nas atividades
individuais, é desejável que os docentes possuam conhecimento sobre as metas, objetivos e
estratégias definidos pela UFS para engendrar o desenvolvimento institucional. Assim sendo,
qual o nível de conhecimento que os docentes possuem em relação ao PDI da UFS?
A primeira explicação situacional, conforme gráfico 1.1, mostra que apenas 37% dos
docentes afirmaram possuir conhecimento sobre o PDI, enquanto que 63% ou possuíam
conhecimento insuficiente (45%) ou desconheciam completamente (18%).
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O Gráfico 1.1 C mostra que dentre os campi, a proporção de docente que conhece o PDI
variou entre 25% (Laranjeiras) e 43,55% (Lagarto).

Dentre os docentes que afirmaram possuir conhecimento suficiente sobre o PDI, 60%
avaliam que o seu departamento/núcleo busca alinhar as ações e práticas com a política
institucional. Por outro lado, 36% informaram ser insuficiente e 4% disseram que as ações
departamentais são alheias à política da UFS.
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Esses números evidenciam, em primeiro lugar, a necessidade de aumentar a capacidade
de comunicação entre a gestão e a comunidade acadêmica. De fato, um plano de
desenvolvimento factível deve obrigatoriamente resultar da reflexão sobre o papel da UFS na
educação superior sergipana e nordestina, mas também da percepção crítica sobre a realidade na
qual se está inserido.
Os departamentos e núcleos são, portanto, o elo estratégico entre a formulação do PDI,
seu monitoramento e execução. A condição privilegiada dessas unidades deve-se ao fato de
associarem atividades administrativas (meios) e pedagógicas (fins). Assim, é fundamental que
tais unidades participem na elaboração do PDI, não objetivando apresentar uma mera lista de
desejos, mas um conjunto de proposições cujas responsabilidades de monitoramento e execução
sejam apropriadas e não atribuídas.
Nos campi, dentre os docentes que julgaram conhecer o PDI, quase 50% dos
professores do campus de Aracaju julgam que as ações do departamento estão alinhadas,
enquanto que 19,05% dos docentes do campus de Laranjeiras declararam não haver qualquer
alinhamento.
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A aspiração de tornar a universidade mais próxima dos problemas e questões sociais não
pode prescindir do conhecimento sobre aqueles que ingressam na universidade em busca de
formação intelectual. Se for verdade que a UFS, seja na estrutura ou na composição de
professores e técnicos, logrou transformações qualitativas e quantitativas no transcurso dos
últimos anos, deve-se dizer que os nossos ingressantes também apresentam características
diferenciais.
O conhecimento sobre o perfil do ingressante é fundamental sob vários aspectos, sendo
de destacar a possibilidade de guiar possíveis adequações de conteúdo programático de
disciplinas, aprimorar as metodologias de abordagem e aguçar a capacidade docente de
compreender as questões sociais.
A esse respeito, de acordo com gráfico 1.3, 62% dos docentes da UFS afirmaram não
conhecer (17%) ou conhecer insuficientemente (45%) o perfil dos ingressantes. Isto demonstra a
clara necessidade de produzir levantamentos anuais sobre as características socioeconômicas
influentes no desempenho e vida acadêmica do aluno.
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O conhecimento do perfil do ingressante é maior dentre os professores do Campus de
Laranjeiras (56,82%) e completamente desconhecido por 27,14% dos docentes do Campus de
Aracaju. É de notar que em Itabaiana, quase 52% dos docentes afirmam conhecer parcialmente o
perfil dos ingressantes.

A conclusão do curso de graduação ou pós-graduação e o decorrente início da vida
profissional são etapas cujas informações podem consubstanciar as análises sobre o desempenho
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acadêmico e a efetividade das ações docentes. Acompanhar o grau de sucesso dos egressos
permite também aumentar o conhecimento sobre as necessidades do mercado de trabalho. Ainda
assim, de acordo com o gráfico 1.4, 59% dos docentes afirmam que não conhecem (21%) ou
conhecem de forma insuficiente (38%) o perfil dos egressos.

O conhecimento sobre o perfil do egresso é maior em Laranjeiras e São Cristóvão,
manifestado por 43,18% e 42,33% dos docentes, respectivamente. Observe, por outro lado, que
44,35% dos docentes do Campus de Lagarto afirmaram desconhecer completamente tal
informação.
Novamente, cabe salientar a necessidade de promover levantamentos específicos sobre
o perfil do aluno e disponibilizar tais informações para os Campi e suas unidades. A
disponibilização de tais informações deve fundamentar ações departamentais, fomentando o
contato entre ingressante, egresso e o público externo. Eventos como as semanas de graduação
ou semanas acadêmicas podem ser oportunidades para congregar esses atores no ambiente
acadêmico.
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4.2 Dimensão 2: A Política para o Ensino, Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão e as
respectivas Normas de Operacionalização, incluídos os Procedimentos para estímulo
à Produção Acadêmica, as Bolsas de Pesquisa, de Monitoria e demais modalidades
O recente processo de expansão universitária vivido pela UFS não se limitou apenas à
ampliação da infraestrutura física, número de docentes e alunos. A ampliação do número de
cursos, cujas opções passaram de 55 para 105, entre 2005 e 2014, ensejou a renovação do
conjunto de projetos pedagógicos da UFS, criando um ambiente favorável à reformulação dos
projetos pedagógicos dos cursos já existentes.
Ainda que não se disponha de dados sistematizados sobre a periodicidade com que a
revisão dos projetos e currículos foi feita, as informações prestadas pelos docentes, de acordo
com o gráfico 2.1, indicam o esforço departamental em manter atualizado seu currículo de
disciplinas: 62% afirmam praticar tal revisão no período inferior a 4 anos, enquanto que 38%
procedem em periodicidade superior a 4 anos.
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Dentre os campi é clara a necessidade premente da revisão dos currículos. A esse
respeito, observe que no Campus de Aracaju cerca de 47% dos docentes afirmam que a
periodicidade de revisão dos currículos é superior a 4 anos, enquanto que no Campus de Lagarto
60,48% dos docentes afirmam que a periodicidade é inferior a 2 anos.

A existência de um responsável para conduzir essa atividade de revisão foi reportada
por 76,15% dos docentes, sendo que 74,24% informaram que os resultados obtidos atendem às
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expectativas profissionais ou acadêmicas do egresso e 65,22% disseram que tais resultados são
fundamentados por discussões entre docentes e estudantes.

A existência de responsável pela revisão dos currículos foi informada por cerca de 25%
dos docentes em todos os campi.

A produção científica, associada com a prática pedagógica, deve constituir o principal
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elo na produção e transmissão de conhecimento. A pesquisa não deve ser vista como uma área
restrita e privilegiada que segregue os docentes; antes de tudo deve fundamentar e enriquecer as
aulas na graduação, despertar nos acadêmicos o interesse pela investigação científica e aplicação
dos conhecimentos. Cabe investigar inicialmente como os docentes avaliam o grau de coerência
entre a produção científica de seu departamento ou núcleo, bem como a participação das
agências de fomento nessas pesquisas.

No gráfico 2.3, cerca de 73% dos docentes avaliam que o alinhamento entre a produção
científica e a missão do departamento é no máximo parcial. É revelador observar, entretanto, que
igual proporção afirma que a coerência da pesquisa realizada em seu departamento é no máximo
parcial com as necessidades sociais. Vale ressaltar que se trata de docentes inseridos em uma
universidade pública, cuja função extrapola a prática pedagógica e envolve necessariamente a
atenção social. Isto não ocorre, decerto, por falta de grupos de pesquisa, uma vez que 94% dos
docentes afirmam que em seus departamentos existem grupos de pesquisa cadastrados, sendo
que quase 90% afirmam que os projetos recebem financiamento parcial ou completo das
agências de fomento.
Dos dados acima, chama atenção a falta de coerência entre a produção científica, missão
institucional e necessidades sociais. Observe a partir do gráfico 2.3.1 C que é em Itabaiana que
há a maior participação de docentes que julgam a produção científica coerente com a missão
(32,18%). No entanto, é nesse campus em que se observa a maior participação de docentes que
julgam completamente coerentes (19,54%).
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A coerência entre a pesquisa científica e as necessidades sociais deveria refletir a função
social de uma universidade pública, principalmente em campi como Aracaju e Lagarto, voltados
para a Saúde. Pois bem, apenas 23,21% dos docentes de Aracaju e 32,26% dos docentes de
Lagarto avaliam existir tal coerência.
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A comunicação, ou a falta dela, pode ser um dos elementos que auxiliem na interação
entre universidade-sociedade. A começar pela própria capacidade de diálogo interno: observe
que 87% dos docentes informam que os resultados das pesquisas não são divulgados no site da
UFS. No ambiente departamental, a comunicação é ainda deficiente na medida em que 65% dos
docentes afirmam que o seu departamento não promove ou às vezes promove fóruns para
divulgar as ações da iniciação científica.

A atividade docente, conforme dito, deve ser complementada com a divulgação dos
resultados das pesquisas não apenas através de periódicos, simpósios ou congressos. É preciso
enxergar a sala de aula como lócus privilegiado de discussões e incentivo ao pensamento
científico juntamente com os discentes. Aumentar a capacidade de comunicar e incorporar na
relação ensino-aprendizagem elementos que estimulem o interesse pelo conteúdo visto é um
desafio constante aos docentes. Ao relacionar a pesquisa com o ensino, o docente favorece o
aprendizado. No entanto, apenas 25% afirmam que seus departamentos promovem atividades
que relacionem a pesquisa e o ensino.
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Os projetos de extensão representam importante via de interação entre academia e
comunidade. O contato entre os docentes, alunos e comunidade permite que a universidade
amplie suas ações e aprimore a percepção do meio em que se insere. Em última instância, a
extensão dá sentido social à produção e prática científica.

Na avaliação de 45,6% dos docentes não existem ou existem parcialmente iniciativas
para que os projetos de extensão funcionem como instrumento de interação social. Integração
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das atividades de extensão com o ensino e a pesquisa é insuficiente para quase 67% dos
docentes. Os resultados dos projetos de extensão não são divulgados para quase 31% dos
docentes enquanto que para quase 56% a divulgação é parcial, ou seja, para 87% dos docentes é
insuficiente a divulgação no site da UFS. Tal deficiência é também observada em seus
respectivos departamentos, na medida em que cerca de 80% dos docentes avaliam que o
departamento não promove divulgação das iniciativas de iniciação à extensão ou promove de
maneira parcial. Os incentivos institucionais, bem como os originados de outras fontes são
também insuficientes para quase 95% dos docentes.
A não integração entre os resultados da extensão, ensino e pesquisa não parece ser uma
lacuna, ainda que cerca de 60% dos docentes afirmem que ocorra no máximo parcialmente. De
acordo com o gráfico 2.5.1, é mais presente dentre os docentes do Campus de Lagarto, com
45,16%.

No entanto, a falta ou insuficiência de incentivos institucionais e de outras fontes foi
relatada em todos os campi, sendo mais intensa em Laranjeiras e Aracaju.
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A divulgação dos resultados das ações de extensão no site da UFS foi melhor avaliada
entre os docentes do Campi de Aracaju e Laranjeiras, com 58,93% e 56,82%, respectivamente,
enquanto 35,63% dos docentes de Itabaiana afirmaram não realizar tal divulgação.

Outra forma de difusão dos resultados ainda pouco explorada pelas unidades são os
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fóruns de discussão. Observe no gráfico 2.5.4C que 41,07% dos docentes do Campus de Aracaju
afirmam a inexistência dessa prática, seguidos pelos campi de São Cristóvão e Lagarto, com
cerca de 37%. Por outro lado, no Campus de Laranjeiras, 54,55% dos docentes afirmaram
promover fóruns para divulgar os resultados dos projetos de extensão.

A pós-graduação deve concentrar o desenvolvimento científico e tecnológico da UFS.
Da mesma forma que a graduação, a pós-graduação deve integrar suas atividades com a
formação intelectual dos discentes. A divulgação dos resultados, ainda que parciais, das
pesquisas científicas entre os alunos de graduação ou mesmo entre os demais pesquisadores pode
induzir à produção conjunta e ampliação do escopo de pesquisa. É fundamental para a pósgraduação o compartilhamento da produção científica. No entanto, 90% dos docentes avaliam
como insuficiente a integração entre a graduação e pós-graduação. Não é difícil admitir que os
resultados da pós-graduação dependem fundamentalmente da qualidade dos alunos da
graduação. Assim, é na graduação que se deve iniciar a prática científica.
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As avaliações da Capes refletem a realidade dos cursos para cerca de 20% dos docentes.
Observe-se que não se pode concluir se, na percepção dos docentes, a Capes superestimou ou
subestimou tais avaliações.
A avaliação desagregada segundo campi reafirma o descompasso entre a pesquisa
científica e o ensino na graduação. Conforme já dito, o processo de ensino-aprendizagem é
potencializado quando o docente envolve seus alunos na pesquisa, ainda que indiretamente,
através da comunicação ou relato de suas experiências. No caso do Campus de Lagarto, dadas as
especificidades da metodologia de ensino, observa-se a necessidade de incentivar a integração
pesquisa-ensino, uma vez que quase 34% dos docentes afirmam não haver tal prática.
No Campus de São Cristóvão, dada a concentração de docentes, seria de esperar maior
integração entre ensino e pesquisa. No entanto, apenas 12,3% afirmam que essa integração é
completa e outros 66,09% disseram ser parcial.
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4.2.1 Síntese da Dimensão 2
 Revisão dos currículos nos departamentos/núcleos:
 62% afirmam praticar tal revisão no período inferior a 4 anos;
 76,15% reconhecem a existência de responsável para conduzir essa atividade;
 74,24% informaram que os resultados obtidos atenderam às expectativas;
 65,22% disseram que tais resultados foram fundamentados por discussões entre docentes
e estudantes.
 Coerência da produção científica:
 Cerca de 75% dos docentes avaliam que o alinhamento entre a produção científica e a
missão do departamento é no máximo parcial;
 94% dos docentes afirmam que em seus departamentos existem grupos de pesquisa
cadastrados;
 Quase 90% afirmam que os projetos são financiados por agências de fomento.
 Divulgação dos resultados das pesquisas:
 87% dos docentes informam que os resultados das pesquisas não são divulgados no site
da UFS;
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 65% dos docentes afirmam que o seu departamento não promove ou às vezes promove
fóruns para divulgar as ações da iniciação científica;
 25% afirmam que seus departamentos promovem atividades que relacionem a pesquisa e
o ensino.
 Divulgação dos resultados da extensão e inter-relação ensino-pesquisa:
 Para 45,6% dos docentes não existem ou existem parcialmente iniciativas para que os
projetos de extensão funcionem como instrumento de interação social;
 Integração das atividades de extensão com o ensino e a pesquisa é insuficiente para quase
67% dos docentes;
 31% avaliam que os resultados dos projetos de extensão não são divulgados enquanto que
para quase 56% a divulgação é parcial;
 80% dos docentes avaliam que o departamento não promove divulgação das iniciativas
de iniciação à extensão ou promove de maneira parcial.
 Graduação e pós-graduação:
 90% dos docentes avaliam como insuficiente a integração entre a graduação e pósgraduação;
 Para 20% dos docentes as avaliações da Capes refletem a realidade dos cursos.

4.3 Dimensão 3: A Responsabilidade Social, Contribuição para a Inclusão Social, ao
Desenvolvimento Econômico e Social, Defesa do Meio Ambiente, Memória Cultural,
Produção Artística e Patrimônio Cultural

A interação da UFS com a comunidade externa é também avaliada pelo
desenvolvimento de atividades direcionadas aos grupos sociais mais vulneráveis, cooperativas e
setores produtivos. De um lado, dadas as carências sociais vividas em Sergipe e amplamente
estudadas pelos próprios pesquisadores da UFS, a inclusão de grupos sociais específicos deve
representar uma das principais formas de desempenhar parte de sua missão institucional.
Nos dados abaixo, chamam atenção dois aspectos. O primeiro recai sobre o grau de
desconhecimento dos docentes sobre essas ações de integração social. Observe-se, por exemplo,
que quase 40% dos docentes informaram não conhecer ações voltadas às empresas júniores,
incubadoras e captação de recursos. Cabe ressaltar que esse tipo de integração pode resultar
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positivamente na formação técnica dos alunos. Com as cooperativas e com grupos sociais
vulneráveis o grau de desconhecimento docente supera os 30%, evidenciando a necessidade
premente de melhoria na comunicação institucional.
O segundo ponto a ser analisado diz respeito à prática da responsabilidade social da
UFS. Observe-se que a proporção dos docentes que avaliam como completa a participação da
universidade variou entre 10% e 27%, sendo que a avaliação de participação parcial esteve entre
36% e 60%.

O nível de desconhecimento sobre as ações de inclusão nos Campié mais elevado em
Laranjeiras, com 45,45%; e Lagarto com 33,87%.
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A interação com o meio social é, por sua vez, comum no Campus de Lagarto, com 25%
de docentes afirmando ser completa, enquanto que em Aracaju apenas 11% seguiram esta
afirmativa.

A vinculação de atividades com cooperativas, ONG e centros de saúde foi reportada por
22,6% dos docentes de Lagarto, resultado que certamente está influenciado pela metodologia de
ensino. Dentre os docentes do Campus de Laranjeiras, quase 57% não souberam responder.
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A relação com os setores público, produtivo e mercado de trabalho é ainda incipiente
para parte significativa dos docentes da UFS. Além da formação acadêmica, o ensino superior
deve preparar o estudante para o ingresso no mercado de trabalho. O fato de entre 28% e 50%
dos docentes desconhecerem a existência dessas relações suscita a necessidade de priorizar as
ações ou mesmo divulgar aquelas já existentes. Ainda assim, é em Itabaiana, com 41,38%, e São
Cristóvão, com 40,45%, onde se verificam ações mais integradas.
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Uma importante forma de promover essa integração pode ser através das empresas
júniores ou incubadoras. Nesse aspecto é também importante o grau de desconhecimento sobre
iniciativas. Ao que parece, há uma profunda desmotivação por parte dos docentes de se envolver
em ações com estas características, o que pode ser explicado em parte pela burocracia inerente,
ou falta de interesse dos alunos ou público externo.
Um passo inicial seria, portanto, divulgar na comunidade acadêmica as ações existentes,
debatendo os resultados de forma a incentivar outras ações. Nesse sentido há também a
possibilidade de captar recursos que não sejam estritamente originados de fontes como CAPES,
CNPq, mas sim de prefeituras municipais ou órgãos do Governo Estadual ou Federal.

4.4 Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade
Uma das formas de reforçar o pertencimento à sociedade é comunicar-se. A atuação da
Universidade Federal de Sergipe deve ir além das atividades executadas “intramuros”. A
transmissão do conhecimento, a pesquisa e a extensão devem ser comunicadas ao grande público
de tal forma a que temas complexos ou ordinários sejam discutidos à luz do rigor científico e
compartilhados por todos.
Os dados do gráfico 4.1 mostram que a comunicação com a sociedade não tem
merecido atenção dos departamentos, na medida em que quase 24% dos professores informaram
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que suas unidades não mantêm comunicação com a sociedade e outros 52% disseram que essa
comunicação é feita raramente. Assim, apenas 1 de cada 4 informam que há comunicação
sistemática com a sociedade.
Parte dessa comunicação poderia ser feita através dos sites dos respectivos
departamentos ou núcleos. Entretanto, quase 25% dos docentes informaram que seus
departamentos ou núcleos não possuem site e outros 45% disseram que possuíam, mas estavam
desatualizados.

A UFS possui importantes meios de comunicação com a sociedade, como serve de
exemplo a Rádio UFS e o site institucional. Mas, o gráfico 4.2 mostra que apenas 28% dos
docentes informaram utilizar esse meio para se comunicar com a sociedade, enquanto que apenas
2% utilizam o rádio ou a televisão.
A Rádio UFS, dado o alcance territorial que envolve Aracaju e parte de Nossa Senhora
do Socorro e Barra dos Coqueiros, pode ser utilizada como principal via de comunicação entre a
UFS e a sociedade. A estrutura montada e a qualidade dos recursos humanos envolvidos
garantem o suporte inicial para a melhoria da comunicação.
A comunicação por mídia impressa, que é utilizada por 12% dos docentes, não possui o
mesmo alcance que a rádio além do que exige o aporte de recursos financeiros cujo fim é
geralmente o arquivo ou descarte.
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As ações departamentais, desde as aulas até os resultados das pesquisas, dado que são
financiadas com recursos públicos, não podem prescindir em reverter suas ações para a
sociedade. Isto deve ocorrer não apenas para os que estejam vinculados à UFS, como alunos,
mas também – e principalmente – para o público externo.
Como produtora de conhecimento, a UFS deve ter a iniciativa de fazer chegar ao grande
público os resultados das pesquisas realizadas pelos docentes. A ausência de comunicação com a
sociedade abre uma grande lacuna e tende a reforçar a desigualdade de acesso ao conhecimento.
É errôneo pensar que apenas nos bancos das faculdades se adquire conhecimento. Lançando-se a
comunicar com a sociedade, o professor passa a exercer plenamente sua função pedagógica, de
formação cidadã, levando a todos os seus conhecimentos. Ao contrário, enclausurado em seus
gabinetes e laboratórios e voltando suas comunicações às revistas e eventos científicos, reproduz
a versão burguesa e discriminatória de prover conhecimento para poucos, excluindo aqueles que
legitimamente também carecem de saber e também financiam suas pesquisas.
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Uma forma de comunicação eficiente e amplamente acessível ao grande público é o
próprio site da UFS e departamentos. No entanto, a desatualização das informações foi reportada
por 40% a 80% dos docentes, sendo mais expressiva em Lagarto e Aracaju.
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4.5 Dimensão 5: As Políticas de Pessoal, Carreiras do Corpo Docente e Técnico
Administrativo, Aperfeiçoamento, Desenvolvimento Profissional e Condições de
Trabalho
A qualidade acadêmica dos docentes da UFS é comprovada pelos indicadores oficiais
do MEC como o índice de qualificação docente. Variando de 1 a 5, a UFS possui nota 4,29;
demonstrando que quase a totalidade dos docentes possui grau de doutor. É parte fundamental da
atividade docente a capacidade de transmitir efetivamente o conteúdo, ou seja, importa não
apenas o ensino, mas a aprendizagem.
Neste ponto, é fundamental que os docentes aprimorem sua capacidade didáticopedagógica. Embora não seja o objetivo neste relatório discutir as causas da retenção acadêmica,
não é impróprio argumentar que melhorias na didática refletem positivamente na aprendizagem
discente. Essas melhorias envolvem fatores como inclusão das novas tecnologias, aproximação
aos problemas e demandas sociais.
Os departamentos devem atuar como facilitadores na busca pelo aprimoramento
didático-pedagógico identificando o nível e o tipo da necessidade dos seus docentes. Isto se torna
premente na UFS uma vez que 26% dos docentes afirmaram que seus departamentos não
incentivam tal aprimoramento e outros 36% afirmam ocorrer raramente.
A qualidade dos serviços prestados pelos técnicos administrativos pode também ser
aprimorada através de capacitação. Para 34,5% dos docentes, os departamentos não incentivam a
capacitação dos técnicos e quase 40% avaliam que ocorre raramente.
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A integração e o clima de respeito entre os colegas de departamento também merece ser
observado com atenção: cerca de 42% dos docentes afirmam que há no seu departamento clima
de integração e respeito. Por outro lado, para 52,8% esta situação é rara, enquanto que para 5,6%
inexistente.

Um aspecto estritamente ligado ao desempenho dos alunos é a capacidade de
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comunicação do docente. Na complexa relação ensino-aprendizagem contam não apenas as
variáveis relacionadas como o aluno, como base de conhecimentos, estrutura familiar, ciclo da
vida, dentre outros; mas também a capacidade de comunicação do docente. É preciso dizer que a
titulação do docente não garante que a transmissão de conhecimento seja feita de forma
adequada. Nesse sentido, é necessário que seja propiciado ao docente a oportunidade de
aprimoramento didático-pedagógico na mesma proporção em que são oferecidas as
possibilidades de melhoria da titulação.
Cabe ao docente conhecer o perfil dos alunos e estruturar suas aulas de forma a
conduzir, dentro dos parâmetros da Ciência e da Pedagogia, o conteúdo previsto. Assim, o
aprimoramento didático-pedagógico fornecerá ao docente as ferramentas necessárias para
facilitar a transmissão de conhecimento, o que pode contribuir para melhorar o desempenho dos
alunos.
Os dados do gráfico 5.1.2 mostram que o aprimoramento da formação didáticopedagógica é ainda incipiente em todos os campi: em Lagarto, cerca de 53% dos docentes
disseram que esse aprimoramento é incentivado sistematicamente; mas em Laranjeiras e Aracaju,
essa proporção se reduz para 28%, tendo ainda cerca de 30% dos docentes afirmado que tal
incentivo nunca ocorre.
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4.6 Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição, Funcionamento e
Representatividade dos Colegiados, Independência e Autonomia em Relação à
Mantenedora, Participação em Processos Decisórios

A organização e sistematização das informações e registros acadêmicos, bem como as
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regras de funcionamento interno e a democracia interna foram avaliados pelos docentes. É
interessante notar que enquanto 25,9% acham eficiente o sistema de registros, 65,5% afirmam
que o departamento mantém seus registros atualizados e organizados. Quanto às regras internas
de funcionamento, quase 61% afirmam que seus departamentos possuem normas estabelecidas.
A democracia interna dos departamentos foi apontada como existente por quase 90% dos
docentes.
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4.7 Dimensão 7: Infraestrutura Física de Ensino e Pesquisa, Biblioteca, Recursos de
Informação e Comunicação
As condições de funcionamento dos laboratórios, oficinas e espaços experimentais
constituem uma das dimensões cuja avaliação dos docentes foi mais crítica. Nessas questões, os
respondentes deveriam dar Nota de 0 a 10, agrupadas em quatro intervalos de conceitos
analisados como péssimo (0-2), ruim (3-5), bom (6-8) e ótimo (9-10).
Observem que em todos os casos, entre 58% e 69% dos respondentes atribuíram nota
até 5 (conceito de péssimo a ruim), o que exige atenção para diagnóstico melhor das causas e
propostas de melhorias.
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A qualidade estrutural da biblioteca foi também avaliada pelos docentes.
Diferentemente do verificado nos laboratórios, a escala dominante foi 6 – 8, com destaque para o
atendimento ao público e a orientação da pesquisa. Na escala 9 – 10 estão o horário de
atendimento e os serviços on-line.
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O grau de satisfação dos docentes com as bibliotecas é, portanto, substantivo. Observe
que a escala 6-8 predomina em quase todos os aspectos, excetuando apenas quanto a localização,
que figurou na escala 9-10 para quase 45% dos docentes. Merecem destaque a limpeza,
iluminação, climatização e acessibilidade, que para cerca de 40% dos docentes ficou entre 6-8.

A avaliação positiva acerca da infraestrutura, localização, conservação, limpeza e
atendimento deveria incentivar a presença frequente de docentes nas bibliotecas. No entanto, os
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dados abaixo indicam que quase metade dos docentes afirmoufrequentar a biblioteca de seu
campus raramente (39,6%) ou nunca (5,3%). Efetivamente, o elevadomovimento de
empréstimos, que em 2014 ultrapassou o volume de 437,4 mil, bem como a frequência de 641,2
mil pessoas e 261 mil consultas on-line, deve ser atribuído aos alunos, o que revela a necessidade
de criar formas de incentivar as visitas docentes às bibliotecas.
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4.8 Dimensão 8: Planejamento e Avaliação em relação a Processos, Resultados e
Eficácia da Autoavaliação Institucional
As atividades departamentais devem sempre ser orientadas por três elementos essenciais
da gestão pública, quais sejam: diagnóstico, monitoramento e avaliação. Nesse sentido, buscouse investigar como os departamentos e núcleos da UFS não podem prescindir desses três
elementos constitutivos.
Planejar as atividades departamentais significa dispor de um conjunto de ações
relacionadas visando conduzir as ações administrativas e pedagógicas. Ainda que seja
fundamental, cerca de metade das unidades possuem plano de atividades, enquanto quase 20%
agem no completo improviso.
A autoavaliação departamental deve ser utilizada como instrumento balizador das ações
acadêmicas. Contemplando as dimensões definidas pelos SINAES, e evidentemente adaptadas à
realidade departamental, essas avaliações permitem não apenas monitorar o processo de
melhoria acadêmica e física, mas também auxiliam na busca continuada pelos avanços na
geração e transmissão de conhecimento. Neste ponto, é de notar que 56,8% dos docentes
afirmam que seus departamentos não realizam autoavaliação (34,3%) ou realizam raramente
(22,5%).
A autoavaliação dos discentes é ainda menos produzida, uma vez que 71% dos docentes
afirmaram que seus departamentos não realizam avaliação (43,2%) ou realizam raramente
(27,8%).
Manter-se atualizado sobre os processos aplicados à autoavaliação é também outro
ponto que merece atenção, desta vez da própria CPA. O fato de quase 56% dos docentes
afirmarem que não se mantém atualizados (23,2%) ou pouco atualizados (32,8%) mostra a
necessidade de a Comissão tornar-se mais próxima dos departamentos.
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4.9 Dimensão 9: Política de Atendimento aos Estudantes
A política de apoio aos discentes não deve se limitar apenas ao período em que o aluno
está vinculado à UFS através da matrícula. Desnecessário dizer que o desempenho do aluno no
ensino superior é influenciado pelo background social, da mesma forma que o sucesso na vida
profissional é resultante, em boa medida, do seu êxito acadêmico.
É evidente que o perfil do aluno e dos docentes modificou nos últimos anos, seja através
de modificações no modelo de seleção para ingresso no ensino superior, no caso dos alunos, ou
pelo aumento do corpo docente. O fato é que não se pode prescindir de informações sistemáticas
que permitam os docentes, a partir do conhecimento sobre seu público, melhor produzir,
dimensionar e sistematizar o conteúdo de suas atividades pedagógicas. Conhecer características
do mercado de trabalho, dos potenciais empregadores e oferecer a oportunidade para que os
egressos retornem à UFS para cursos de atualização e capacitação contribui para aumentar a
empregabilidade dos ex-alunos, mas também enriquece a experiência dos docentes através da
interação da academia com a experiência profissional.
Dentro da UFS, por sua vez, é necessário que os departamentos possuam instrumentos
capazes de mensurar os resultados dos alunos nas disciplinas cursadas. A produção de
indicadores de desempenho discente deve ser conduzida pela gestão da UFS, o que atualmente é
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realizado pela Coordenação de Planejamento e Avaliação Acadêmica, que envia semestralmente
para os Centros e Departamentos informações detalhadas sobre a performancede cada disciplina
ofertada. Mas, os dados abaixo sugerem que essa divulgação deve ser intensificada e incentivada
junto aos NDE, por exemplo. Assim, observe (gráfico 9.1) que quase 51% dos docentes
informaram que não utilizam indicadores para medir os resultados dos alunos nas disciplinas;
enquanto que outros 27,8% afirmam utilizar parcialmente.

A opinião dos alunos egressos e dos empregadores é desconhecida por 80,6% e 89,2%
dos docentes, respectivamente. Ao que parece, o diálogo construtivo e a troca de experiências
entre academia e mercado de trabalho deve ser priorizado não apenas como iniciativa
departamental, mas, como política institucional.
Oferecer cursos de capacitação e de formação continuada pode ser uma estratégia
importante para sedimentar o diálogo permanente com a sociedade. Incorporar novas tecnologias
e difundir o conhecimento além dos muros da UFS é uma das formas de perenizar o
conhecimento de qualidade junto aos egressos e de tornar os professores mais conhecedores do
seu público.
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5 AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE

A partir das análises realizadas no decorrer do ano de 2015,resultantes das autoavaliações
realizadas pela CPA/UFS e pela COPAC e DIAVI, algumas ações foram construídas e propostas,
tais como:
1. Apresentação dos resultados da Autoavaliação Docente em reuniões departamentais e de
centros/campi, para debater e disseminar os problemas detectados e sugestões de
melhorias.
2. Uso dos resultados da Autoavaliação Docente como base também nos debates e construção
dos indicadores e ações do PDI 2016-2020, em fase de construção na instituição.
3. Melhorias no Instrumento de Autoavaliação Discente, mediante alteração na resolução
específica, e uso dos resultados coletados em 2016 pela CPA/UFS, no processo da 2ª Etapa
do Plano de Autoavaliação da comissão.
4. Participação da CPA/UFS em reuniões dos Conselhos de Centros/Campi, para maior
divulgação dos objetivos e ações da comissão, assim como dos últimos resultados das
avaliações externas, indicadores e autoavaliações da instituição.
5. Elaboração de Boletins Informativos de Autoavaliação específicos por Centro/Campus, a
serem produzidos bimestralmente pelas respectivas Comissões Setoriais da CPA/UFS.
6. Construção de um novo site da CPA/UFS de forma mais visível no portal da UFS.
7. Dotar o Programa de Atividades Docentes (PAD) da funcionalidade necessária para evitar
redundância de trabalho frente ao Relatório de Atividades.
8. Entendendo a importância da realização de chamada em sala de aula e tendo em vista o
número de pedidos para desbloqueio da chamada aos chefes de departamento, recomendase que o NTI disponibilize aos respectivos departamentos o número de vezes que são
realizados tais desbloqueios.
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Autoavaliação CPA/UFS - Questionário DOCENTE

1 de 12

https://docs.google.com/forms/d/1aQAIlTuz1SZ1F8cBRdWINm0WcZ...

Autoavaliação CPA/UFS - Questionário DOCENTE
A Comissão Própria de Avaliação da Universidade Federal de Sergipe (CPA/UFS) é um órgão colegiado
permanente de coordenação do processo de autoavaliação da universidade, conforme previsto pela Lei
Federal n° 10.861/2004 que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação Superior (SINAES). Nosso
objetivo é identificar os pontos fortes e fracos, conhecer a opinião da comunidade acadêmica e público
externo, bem como propor melhorias sobre os serviços prestados pela UFS.
Assim, este questionário visa conhecer a opinião dos DOCENTES da UFS e faz parte da 1ª etapa do
Processo de Autoavaliação do triênio 2015-2017. No questionário estamos avaliando 09 (nove)
aspectos orientados pelas dimensões e diretrizes do SINAES: PDI e missão; Políticas de Ensino,
Pesquisa e Extensão; Responsabilidade Social; Comunicação com a Sociedade; Políticas de Pessoal;
Organização e Gestão; Infraestrutura; e Planejamento e Avaliação.
A CPA/UFS agradece sua participação no processo de Autoavaliação Institucional e informa que serão
respeitados os princípios de confidencialidade de dados individuais na divulgação dos resultados.
SUA PARTICIPAÇÃO É FUNDAMENTAL!
*Obrigatório

1. Marque o seu Campus de lotação: *
Marcar apenas uma oval.
Aracaju
Itabaiana
Lagarto
Laranjeiras
Nossa Senhora da Glória
São Cristóvão
2. Qual o seu Departamento/Núcleo? (Favor
responder o nome completo, por extenso) *

DIMENSÃO 1 - A missão e o Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) da UFS
Seguem abaixo as questões que formam esta dimensão:
3. 1.1 - Qual o seu grau de conhecimento do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da
UFS? *
Marcar apenas uma oval.
Nenhum
Insuficiente
Suficiente
4. 1.2 - Sendo "Suficiente" o conhecimento sobre o PDI (conforme resposta da questão 1.1),
você avalia que o seu Departamento/Núcleo busca alinhar suas ações e práticas com a
política institucional?
Marcar apenas uma oval.
Não
Sim, mas insuficientemente
Sim, de forma suficiente
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5. 1.3 - Você conhece o perfil dos alunos ingressantes no(s) curso(s) do seu
Departamento/Núcleo? *
Marcar apenas uma oval.
Não
Sim, mas insuficientemente
Sim, de forma suficiente
6. 1.4 - Você conhece o perfil dos alunos egressos do(s) curso(s) do seu Departamento/Núcleo?
*
Marcar apenas uma oval.
Não
Sim, mas insuficientemente
Sim, de forma suficiente
7. Caso deseje, faça comentários sobre a Dimensão 1:

DIMENSÃO 2 – A política para o ensino, a pesquisa, a
pós-graduação, a extensão e as respectivas normas de
operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à
produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e
demais modalidades
Parte A - ENSINO - seguem abaixo as questões sobre a primeira parte que forma esta dimensão:
8. 2.1 - Com qual sistemática e periodicidade é feita a revisão de currículos no(s) curso(s) do
seu Departamento/Núcleo? *
Marcar apenas uma oval.
Menos de 2 anos
De 2 a 4 anos
Mais de 4 anos
9. 2.2 - Existe um responsável ou comissão dedicada a essa atividade? *
Marcar apenas uma oval.
Não
Sim
10. 2.3 - Os currículos e programas de estudos de seu(s) curso(s) respondem às expectativas
profissionais ou acadêmicas do egresso? *
Marcar apenas uma oval.
Não
Sim
11. 2.4 - São desenvolvidos encontros com docentes e/ou discentes para discutir o(s) currículo(s)
do(s) curso(s)? *
Marcar apenas uma oval.
Não
Sim
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Parte B - PESQUISA - seguem abaixo as questões sobre a segunda parte que forma esta dimensão:
12. 2.5 - A produção científica desenvolvida em seu Departamento/Núcleo é coerente com a sua
missão e com os investimentos e políticas propostas para o seu desenvolvimento? *
Marcar apenas uma oval.
Não
Sim, parcialmente
Sim, completamente
13. 2.6 - A produção científica desenvolvida em seu Departamento/Núcleo é coerente com as
necessidades sociais e as exigências da ciência? *
Marcar apenas uma oval.
Não
Sim, parcialmente
Sim, completamente
14. 2.7 - Existem no seu Departamento/Núcleo grupos de pesquisa cadastrados? *
Marcar apenas uma oval.
Não
Sim
15. 2.8 - Os projetos recebem apoio de agências de fomento? *
Marcar apenas uma oval.
Não
Sim, parcialmente
Sim, completamente
16. 2.9 - Os resultados das pesquisas desenvolvidas por docentes do seu Departamento/Núcleo
são divulgados no site da UFS? *
Marcar apenas uma oval.
Não
Sim
As vezes
17. 2.10 - O seu Departamento/Núcleo promove fóruns que permitam a divulgação da iniciação
científica desenvolvida pelos docentes, discentes e técnicos-administrativos? *
Marcar apenas uma oval.
Não
Sim
As vezes
18. 2.11 - A política de auxílio aos membros da Instituição em relação à apresentação de trabalhos
científicos em eventos nacionais e internacionais é: *
Marcar apenas uma oval.
Insuficiente
Suficiente
19. 2.12 - O seu Departamento/Núcleo desenvolve atividades que permitam a inter-relação do
ensino com a pesquisa? *
Marcar apenas uma oval.
Não
Sim, mas insuficientemente
Sim, de forma suficiente
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Parte C - EXTENSÃO - seguem abaixo as questões sobre a terceira parte que forma esta dimensão:
20. 2.13 – Existe em seu Departamento/Núcleo iniciativas para projetos de extensão como
instrumento de interação social? *
Marcar apenas uma oval.
Não
Sim, mas raramente
Sim, periodicamente
21. 2.14 - As atividades de extensão desenvolvidas estão integradas com as de ensino e
pesquisa? *
Marcar apenas uma oval.
Não
Sim, mas insuficientemente
Sim, de forma suficiente
22. 2.15 - Existem incentivos institucionais ou de outras fontes? *
Marcar apenas uma oval.
Não
Sim, mas insuficientemente
Sim, de forma suficiente
23. 2.16 - Os resultados desenvolvidos nas ações de extensão por docentes do seu
Departamento/Núcleo são divulgados no site da UFS? *
Marcar apenas uma oval.
Não
Sim
As vezes
24. 2.17 - O seu Departamento/Núcleo promove fóruns que permitam a divulgação da iniciação à
extensão desenvolvida pelos docentes, discentes e técnicos-administrativos? *
Marcar apenas uma oval.
Não
Sim
As vezes

Parte D - PÓS-GRADUAÇÃO - seguem abaixo as questões sobre a quarta parte que forma esta
dimensão:
25. 2.18 - Existe integração entre graduação e pós-graduação e entre ensino e pesquisa na UFS?
*
Marcar apenas uma oval.
Não
Sim, mas parcialmente
Sim, completamente
26. 2.19 - Os conceitos da avaliação da CAPES estão demonstrando a realidade dos cursos na
UFS? *
Marcar apenas uma oval.
Não
Sim, mas parcialmente
Sim, completamente
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27. Caso deseje, faça comentários sobre a Dimensão 2:

DIMENSÃO 3 – A responsabilidade social, considerada
especialmente no que se refere à sua contribuição em relação à
inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa
do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do
patrimônio cultural
Seguem abaixo as questões que formam esta dimensão:
28. 3.1 – A UFS desenvolve ações no sentido da inclusão em suas atividades de grupos sociais
discriminados ou vulneráveis? *
Marcar apenas uma oval.
Não
Sim, mas parcialmente
Sim, completamente
Não sei responder
29. 3.2 – A UFS desenvolve atividades institucionais em interação com o meio social? (educação,
saúde, lazer, cultura, cidadania, solidariedade, organizações econômicas e sociais, meio
ambiente, patrimônio cultural, planejamento urbano, desenvolvimento econômico, entre
outras) *
Marcar apenas uma oval.
Não
Sim, mas parcialmente
Sim, completamente
Não sei responder
30. 3.3 - Existem atividades na UFS vinculadas com cooperativas, ONGs, corais, centros de
saúde, escolas, clubes, sindicatos ou outras? *
Marcar apenas uma oval.
Não
Sim, mas parcialmente
Sim, completamente
Não sei responder
31. 3.4 – A UFS mantém relações com o setor público, com o setor produtivo e com o mercado de
trabalho? *
Marcar apenas uma oval.
Não
Sim, mas raramente
Sim, sistematicamente
Não sei responder
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32. 3.5 - Existem ações na UFS para promover iniciativas de incubadoras de empresas, empresas
juniores e captação de recursos? *
Marcar apenas uma oval.
Não
Sim, mas raramente
Sim, sistematicamente
Não sei responder
33. Caso deseje, faça comentários sobre a Dimensão 3:

DIMENSÃO 4 – A comunicação com a sociedade
Seguem abaixo as questões que formam esta dimensão:
34. 4.1 - O seu Departamento/Núcleo mantém comunicação com a sociedade (publicando
resultados de pesquisa, por exemplo)? *
Marcar apenas uma oval.
Não
Sim, mas raramente
Sim, sistematicamente
35. 4.2 - Quais são os meios de comunicação com a sociedade? *
Marque todas que se aplicam.
Site da UFS/Rádio UFS
Mídia impressa
Rádio ou televisão
Não se aplica
36. 4.3 - O Departamento/Núcleo possui site? *
Marcar apenas uma oval.
Não
Sim, mas desatualizado
Sim, mas atualizado
37. Caso deseje, faça comentários sobre a Dimensão 4:

DIMENSÃO 5 – As políticas de pessoal, de carreiras do corpo
docente e corpo técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento,
desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho
Seguem abaixo as questões que formam esta dimensão:
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38. 5.1 - O número de técnico-administrativos é suficiente para responder aos objetivos e funções
do Departamento/Núcleo? *
Marcar apenas uma oval.
Não
Sim
39. 5.2 - O Departamento/Núcleo promove ou incentiva o aprimoramento da formação didáticopedagógica dos docentes? *
Marcar apenas uma oval.
Não
Sim, mas raramente
Sim, sistematicamente
40. 5.3 - O Departamento/Núcleo promove ou incentiva o aprimoramento da formação técnica dos
técnicos-administrativos? *
Marcar apenas uma oval.
Não
Sim, mas raramente
Sim, sistematicamente
41. 5.4 - Existe integração entre os membros do Departamento/Núcleo da instituição em um clima
de respeito? *
Marcar apenas uma oval.
Não
Sim, mas parcialmente
Sim, completamente
42. Caso deseje, faça comentários sobre a Dimensão 5:

DIMENSÃO 6 – Organização e gestão da instituição, especialmente
o funcionamento e representatividade dos colegiados, sua
independência e autonomia na relação com a mantenedora, e a
participação dos segmentos da comunidade universitária nos
processos decisórios
Seguem abaixo as questões que formam esta dimensão:
43. 6.1 - Os sistemas de arquivo e registro são eficientes para dar conta das funções do
Departamento/Núcleo? *
Marcar apenas uma oval.
Não
Sim, mas parcialmente
Sim, completamente
44. 6.2 - O Departamento/Núcleo mantém registros administrativos (Atas, portarias, etc)
atualizados e organizados? *
Marcar apenas uma oval.
Não
Sim, mas parcialmente
Sim, completamente
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45. 6.3 - O Departamento/Núcleo possui regras internas que orientam o funcionamento e
convivência entre os seus integrantes? *
Marcar apenas uma oval.
Não
Sim
46. 6.4 - O funcionamento do Departamento/Núcleo respeita a democracia interna e garante voz a
todos os membros? *
Marcar apenas uma oval.
Não
Sim
47. Caso deseje, faça comentários sobre a Dimensão 6:

DIMENSÃO 7 – Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de
pesquisa, biblioteca, recursos de informação e comunicação
Seguem abaixo as questões que formam esta dimensão. Marque apenas uma das colunas, conforme
avaliação que deseja, para cada item das respectivas questões:
48. 7.1 Em relação ao espaços abaixo, qual o nível de funcionalidade nos aspectos conforto,
segurança, conservação e limpeza: *
Marcar apenas uma oval por linha.
Nota de
0-2

Nota de
3-5

Nota de
6-8

Nota de
9-10

Não se
aplica

7.1.1 Laboratórios
7.1.2 Oficinas
7.1.3 Espaços
experimentais
49. 7.2 Quanto à quantidade, qualidade e facilidade de acesso aos recursos disponíveis nos
espaços físicos abaixo, na sua opinião, estão: *
Marcar apenas uma oval por linha.
Insatisfatórios

Pouco Satisfatórios

Satisfatórios

Não se aplica

7.2.1 Laboratórios
7.2.2 Oficinas
7.2.3 Espaços experimentais
50. 7.3 Em relação especificamente aos Laboratórios, qual o nível de adequação quanto a(ao): *
Marcar apenas uma oval por linha.
Inadequada(o)

Pouco
adequada(o)

Adequada(o)

Não se
aplica

7.3.1 Quantidade de
laboratórios
7.3.2 Quantidade e qualidade
dos equipamentos
7.3.3 Organização dos
materiais
7.3.4 Disponibilidade dos
materiais em relação à
demanda
7.3.5 Acesso para os
estudantes com necessidades
especiais
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51. 7.4 Em relação especificamente as Oficinas, qual o nível de adequação quanto a(ao): *
Marcar apenas uma oval por linha.
Inadequada(o)

Pouco
adequada(o)

Adequada(o)

Não se
aplica

7.4.1 Quantidade de oficinas
7.4.2 Quantidade e qualidade
dos equipamentos
7.4.3 Organização dos
materiais
7.4.4 Disponibilidade dos
materiais em relação à
demanda
7.4.5 Acesso para os
estudantes com necessidades
especiais
52. 7.5 Em relação especificamente aos Espaços Experimentais, qual o nível de adequação
quanto a(ao): *
Marcar apenas uma oval por linha.
Inadequada(o)

Pouco
adequada(o)

Adequada(o)

Não se
aplica

7.5.1 Quantidade de espaços
experimentais
7.5.2 Quantidade e qualidade
dos equipamentos
7.5.3 Organização dos
materiais
7.5.4 Disponibilidade dos
materiais em relação à
demanda
7.5.5 Acesso para os
estudantes com necessidades
especiais
53. 7.6 Em relação especificamente à Biblioteca do seu Campus de lotação, em relação aos
serviços oferecidos, qual o nível de satisfação quanto a(ao): *
Marcar apenas uma oval por linha.
Nota de
0-2

Nota de
3-5

Nota de
6-8

Nota de
9-10

Não se
aplica

Não sei
responder

7.6.1 Atendimento ao
público
7.6.2 Orientação à
pesquisa (localizar o
material na biblioteca ou
na base de dados)
7.6.3 Serviços on-line no
Sistema Pergamum
7.6.4 Acesso à internet e
velocidade de navegação
7.6.5 Serviços COMUT
(Solicitação de cópia de
material a outras
bibliotecas)
7.6.6 Divulgação de
serviços / produtos
(twiter, site, etc.)
7.6.7 Treinamento (base
de dados e portal da
CAPES)
7.6.8 Visita orientada
7.6.9 Empréstimo /
Devolução (prazo e
quantidade)
7.6.10 Horário de
atendimento e
funcionamento
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54. 7.7 Em relação especificamente à Biblioteca do seu Campus de lotação, em relação ao acervo,
qual o nível de satisfação quanto a(ao): *
Marcar apenas uma oval por linha.
Nota de
0-2

Nota de
3-5

Nota de
6-8

Nota de
9-10

Não se
aplica

Não sei
responder

7.7.1 Organização geral
(acesso, sinalização e
localização)
7.7.2 Qualidade dos
livros
7.7.3 Qualidade dos
e-books
7.7.4 Qualidade da base
de dados
7.7.5 Quantidade dos
livros
7.7.6 Quantidade dos
e-books
7.7.7 Quantidade da
base de dados
55. 7.8 Em relação especificamente à Biblioteca do seu Campus de lotação, em relação a
infraestrutura, qual o nível de satisfação quanto a(ao): *
Marcar apenas uma oval por linha.
Nota de
0-2

Nota de
3-5

Nota de
6-8

Nota de
9-10

Não se
aplica

Não sei
responder

7.8.1 Localização
7.8.2 Espaço
7.8.3 Climatização
7.8.4 Iluminação
7.8.5 Limpeza
7.8.6 Equipamentos e
mobiliários
7.8.7 Acessibilidade
56. 7.9 Em relação especificamente à Biblioteca do seu Campus de lotação, com que frequência
média a utiliza: *
Marcar apenas uma oval.
Diariamente
Semanalmente
Mensalmente
Raramente
Nunca
57. Caso deseje, faça comentários sobre a Dimensão 7:

DIMENSÃO 8 – Planejamento e avaliação, especialmente em
relação aos processos, resultados e eficácia da autoavaliação
institucional
Seguem abaixo as questões que formam esta dimensão:
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58. 8.1 - O Departamento/Núcleo dispõe de algum plano de suas atividades? *
Marcar apenas uma oval.
Não
Sim, mas desatualizado
Sim, atualizado
59. 8.2 - O Departamento/Núcleo realiza autoavaliação do desempenho dos DOCENTES? *
Marcar apenas uma oval.
Não
Sim, mas raramente
Sim, sistematicamente
60. 8.3 - O Departamento/Núcleo realiza autoavaliação do desempenho dos DISCENTES? *
Marcar apenas uma oval.
Não
Sim, mas raramente
Sim, sistematicamente
61. 8.4 - O Departamento/Núcleo mantém-se atualizado sobre os processos aplicados de
avaliação institucional? *
Marcar apenas uma oval.
Não
Sim, mas raramente
Sim, sistematicamente
62. Caso deseje, faça comentários sobre a Dimensão 8:

DIMENSÃO 9 – Políticas de atendimento aos estudantes
Seguem abaixo as questões que formam esta dimensão:
63. 9.1 – A UFS possui algum mecanismo de apoio acadêmico, compensação e orientação para os
estudantes que apresentam dificuldades acadêmicas e pessoais? *
Marcar apenas uma oval.
Não
Sim
64. 9.2 - O Departamento/Núcleo incorpora mecanismos ou novas tecnologias no processo de
ensino-aprendizagem? *
Marcar apenas uma oval.
Não
Sim, mas raramente
Sim, sistematicamente
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65. 9.3 - O Departamento/Núcleo possui indicadores para medir os resultados obtidos pelos
estudantes nas disciplinas do curso? *
Marcar apenas uma oval.
Não
Sim, mas não são confiáveis
Sim, e são confiáveis
66. 9.4 - O Departamento/Núcleo utiliza mecanismos para conhecer a opinião dos discentes
EGRESSOS sobre a formação recebida, tanto curricular quanto ética? *
Marcar apenas uma oval.
Não
Sim
67. 9.5 - O Departamento/Núcleo utiliza mecanismos para conhecer a opinião dos empregadores
sobre os discentes EGRESSOS do(s) seu(s) curso(s)? *
Marcar apenas uma oval.
Não
Sim
68. 9.6 - Em caso "Afirmativo" na questão 9.5 (conhecendo a opinião dos empregadores dos
EGRESSOS), o Departamento/Núcleo utiliza mecanismos para revisar seus planos e
programas?
Marcar apenas uma oval.
Não
Sim
69. 9.7 - O Departamento/Núcleo disponibiliza atividades de atualização e formação continuada
para os EGRESSOS? *
Marcar apenas uma oval.
Não
Sim
70. Caso deseje, faça comentários sobre a Dimensão 9:
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