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1 INTRODUÇÃO

O presente documento constitui 2º Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional do
ano base 2016, dedicado ao corpo discente da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Apresenta
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. Cada Instituição
deve apensar no Sistema e-mec até 31 de março os seus relatórios parciais referentes.
O teor deste relatório foi validado pelos membros da Comissão Própria de Avaliação
(CPA/UFS), em reunião realizada em 22 de março de 2017. Sendo, desta forma, colocado à
disposição da comunidade acadêmica e da sociedade como resultado de um esforço de
autoavaliação e no intuito de contribuir para o aperfeiçoamento das ações que norteiam o
cumprimento da missão, visão e objetivos institucionais da UFS.

1.1 Dados da Instituição Atualizados
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

6

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 (2016), 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.
A UFS possui 127 opções de curso de graduação, sendo 116 presenciais e 11 cursos a
distância, somando 27.190 estudantes matriculados nessas duas modalidades. A pós-graduação
stricto sensu conta com 2.329 matriculados, assim distribuídos: 658 matriculados nos 14
programas de doutorado, 2.149 acadêmicos nos 42 de mestrados acadêmicos e outros 180
matriculados nos mestrados profissionais. Na residência médica, são ainda 133 estudantes
matriculados. No tocante ao seu quadro funcional, a Instituição conta nesse ano com 1.460
docentes efetivos no ensino superior, 36 docentes no Colégio de Aplicação e 1.475 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 o processo de expansão
do ensino superior público, o que no caso de Sergipe, dadas as características socioeconômicas
de sua população, tem efeito ainda maior no desenvolvimento regional.
A Universidade contribui decisivamente para a geração de melhores condições do
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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desenvolvimento do Estado. Esta é uma percepção compartilhada pela 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. Suas informações estão disponíveis a comunidade
universitária da UFS e a sociedade em geral através do seu site no portal da UFS:
www.cpa.ufs.br.
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;

4

Disponível no portal da UFS em:
https://www.sigrh.ufs.br/sigrh/downloadArquivo?idArquivo=296927&key=ff4657f99fc9b13b6abe4f33c0353a6d
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III. subdelegar competências no âmbito de cursos e áreas, para comissões setoriais,
determinando prazos para o cumprimento dos objetivos estabelecidos;
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.
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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
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 deverá 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) – Docente - Titular - Coordenador
Mauro Tavares de Melo (DMV) – Docente - Suplente
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2. Maria Aparecida Moreira (DEA) – Docente - Titular
Glaucia Barreto (DEA) – Docente - Suplente
3. Leandro Teixeira Barbosa (DZO) – Docente - Titular
Paula Gomes Rodrigues (DZO) – Docente - Suplente
4. Sérgio Luis Martins dos Santos (DCF) – Docente - Titular
Robério Anastácio Ferreira (DCF) – Docente - Suplente
5. Silvestre Rodrigues (DEAGRI) – Docente - Titular
Andre Quintão de Almeida (DEAGRI) – Docente - Suplente
6. Kátia de Medeiros Freire (DEPAQ) – Docente - Titular
Leonardo Cruz da Rosa (DEPAQ) – Docente - Suplente

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) - Portaria n° 01, de 18 de junho de 2014:
1. Jeilson Saturnino de Oliveira (DMO) – Docente – Titular - Coordenador
2. Ana Dorcas de Melo Inagaki (DEN) – Docente - Titular
3. Anderson Carlos Maçal (DMO) – Docente - Titular
4. Satie Katagiri (DMO) – Docente - Titular
5. Susana de Carvalho (DFO) – Docente - Titular
6. Roberto Araújo 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) – Docente - Titular
2. Cristiane Alcântara de Jesus Santos (NTU) – Docente - Titular
3. Erathosthenes Menezes Júnior (DCC) – Docente - Titular
4. Gleyse Santos Santana (NUCI) – Docente – Titular - Coordenador
5. Jenny Dantas Barbosa (DAD) – Docente - Titular
6. Jussara Maria Moreno Jacintho (DDI) – Docente - Titular
7. Patrícia Pugliesi Carneiro (DEE) – Docente - Titular
8. Vera Núbia Santos (DSS) – Docente - 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 a 27 de novembro de 2016:
1. Iara Maria Campelo Lima – Docente - Titular
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2. Lourival Santana Santos – Docente - Titular
3. Marcos Ribeiro Balieiro – Docente - Titular
4. Eduardo Antônio Conde Garcia Junior – Docente - Suplente
5. Bruno Augusto Silva Maia – Téc. Administrativo – Titular
6. Neila Cardoso Couto – Téc. Administrativo – Suplente
7. Luiz Henrique Pimenta Quintela – Discente – Titular
8. Deyse Mirelle Rocha Costa – Discente – Suplente
- Portaria n° 09, de 28 de novembro de 2016:
1. Maria Leônia G. C. Carvalho – Docente - Titular
2. Rejane Lúcia V. O. Johann – Docente – Titular
3. Veleida Anahi da Silva – Docente – Titular
4. Luiz Eduardo M. de Oliveira – Docente – Suplente
5. Bruno Augusto S. Maia – Téc. Administrativo – Titular
6. Fabio da Rocha – Téc. Administrativo - Suplente

Centro de Ciências Exatas e Tecnologia (CCET) - Portaria n° 03, de 09 de fevereiro de 2015:
1. Glauber Silva Godoi (DQI) – Docente - Titular - Coordenador
2. Amanda da Silva Lira (DECAT) – Docente - Titular
3. Gisélia Cardoso (DEQ) – Docente - 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 a 11 de setembro de 2016:
1. Wagner Ferreira Santos – Docente - Titular - Coordenador
2. Edjane Maria Oliveira da Silva – Docente - Titular
3. Danilo Messias Nascimento Santos – Téc. Administrativo – Titular
4. Arlei Batista de Lima – Téc. Administrativo – Titular
- Portaria n° 10, de 12 de setembro de 2016, retificada pela Port. nº 02, 13 de fevereiro de 2017:
1. Marta Élid A. Mateus – Docente - Titular – Coordenador
2. Heloisa de Mello – Docente – Titular
3. Andréa Reis Barbosa – Téc. Administrativo - Titular
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4. Danilo Messias N. Santos – Téc. Administrativo – Titular
5. Paulo David A. da Silva – Discente - Titular
Campus de Laranjeiras (CAMPUSLAR) - Portaria n° 46, de 24 de julho de 2014:
1. Rozana Rivas de Araújo – Docente - Titular - Coordenador
2. Paulo Fernando Bava de Camargo – Docente - Titular
3. Cristina de Almeida Valença C. Barroso – Docente - 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 a 16 de maio de 2016:
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 – Téc. Administrativo – Suplente
- Portaria n° 11, de 17 de maio de 2016:
1. Carla Patrícia H. A. R. Cesar – Docente – Titular – Coordenador
2. Aline Cabral de O. Barreto – Docente – Suplente
3. Rosemar B. Mendes – Docente – Titular
4. Tais Cristina Unter – Docente – Suplente
5. Raphaela S. Hernandez – Docente – Titular
6. Taís Bracher A. Soares – Docente – Titular
7. Paulo Alexandre Galvanini – Docente – Titular
8. Luiz Renato Paranhos – Docente – Titular
9. Tamires R. de Oliveira – Téc. Administrativo – Titular
10. Fernanda A. de Santana – 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 da graduação, 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 2016 – 2° 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) 5, 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.
5

Disponível no portão da UFS (www.ufs.br), no menu Publicações / Planejamento Estratégico, em:
http://oficiais.ufs.br/pagina/7964.
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O PDI prevê a realização de empreendimentos prioritários para o desenvolvimento da
instituição nos âmbitos acadêmico e administrativo, visando o cumprimento da sua missão, visão
e objetivos gerais. 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 (Cumprida) – 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 (Cumprida) - 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, concernente aos alunos, é a segunda fase do processo de autoavaliação
institucional da UFS. A partir da nova reconfiguração e composição da CPA e com a realização de
pesquisas via SIGAA foi possívei produzir indicadores e ampliar a capacidade analítica das
avaliações institucionais. Pode-se dizer que hoje, na UFS, o processo de autoavaliação reflete as
aspirações da comunidade acadêmica e esta auxilia o planejamento acadêmico efetivamente.

2.1 Metodologia da Autoavaliação Institucional 2016 – Módulo Discente
O Projeto desta autoavaliação, aprovada na reunião da CPA/UFS de 10 de dezembro de
2014, estabeleceu como etapas:

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 diz respeitos à coleta de dados, via SIGAA, aos alunos da
graduação durante o período de matrícula. Desta forma, foram coletadas informações referentes
aos períodos de 2015.1, 2015.2 e 2016.1. A preocupação inicial com a qualidade da informação
era que os alunos, por algum motivo, respondessem de forma aleatória às questões. Se isto fosse
verdade, não haveria qualquer padrão de respostas.
Em se confirmando tal suspeita, além de não apresentarem sentido analítico, haveria
mudanças substanciais no desempenho das variáveis pesquisadas entre um semestre e outro. No
entanto, as análises realizadas pela equipe de estatística da Coordenação de Planejamento e
Avaliação Acadêmica (COPAC) constataram que, de fato, o corpo discente da UFS tem a
avaliação institucional como instrumento capaz de orientar a gestão na busca do aprimoramento
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das atividades acadêmicas.
Para reforçar a importância da autoavaliação pelos alunos, a COPAC envia
sistematicamente mensagens pelo sistema integrado administrativo da UFS (SIGADMIN) com
conteúdo explicativo sobre o processo e incentivo a participação de todos. Contudo, o mais
importante é que ao final das análises, os alunos recebem um relatório sintético sobre os
resultados. Acrescente-se ainda que a CPA, representada pelo seu Presidente, participa
regularmente de reuniões departamentais para divulgar tais resultados.
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3 RESULTADOS
O Processo de Avaliação Institucional na UFS constitui um importante instrumento de
diagnóstico, monitoramento e avaliação do desempenho acadêmico. A autoavaliação
institucional é um dos componentes previstos pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior – SINAES, prevista no Art. 3 da Lei 10.861, de 14 de abril de 2004.
Na UFS, a autoavaliação é regulada pela Resolução Nº 47/2013/CONEPE, de 4 de
outubro de 2013, que estabelece três mecanismos de avaliação pelos discentes, quais sejam:
Avaliação do desempenho docente (Anexo A), Avaliação de Infraestrutura e componentes
curriculares do curso (Anexo B) e Autoavaliação (Anexo C). A obrigatoriedade da realização da
autoavaliação semestral pelos discentes está definida no Parágrafo 2º do Art. 36 da Resolução Nº
61/2014/CONSU, de 11 de novembro de 2014.
Tal processo de avaliação é atualmente realizado on-line, via SIGAA. Isto garante maior
rapidez, anonimato e comodidade no preenchimento, uma vez que o aluno pode realizar a
avaliação no local e horário mais conveniente, sem que seja identificado. Todas as avaliações
formam um grande banco de microdados passíveis de tratamento, análise de consistência e
facilmente tabulados mediante uso de pacotes estatísticos específicos.
A autoavaliação do semestre acadêmico 2016.1 aqui brevemente analisada teve como
público respondentes os alunos da graduação presencial dos campi de São Cristóvão, Aracaju,
Laranjeiras e Itabaiana, com o período de coleta das informações compreendido entre 4 e 30 de
novembro de 2016, resultando no banco de dados composto por 19.951 respondentes. Ressaltese que os campi que seguem calendário acadêmico anual, como o de Lagarto e Sertão têm
períodos diferenciados de coleta, por isso não foram considerados.
O processo de autoavaliação da UFS representa um enorme avanço técnico e utiliza as
mais modernas ferramentas de gestão e análise de métodos quantitativos para apoiar as políticas
acadêmico-institucionais e seus produtos valem também para apoiar as atividades da Comissão
Permanente de Avaliação (CPA). Mas, toda essa qualidade seria inócua sem a participação da
comunidade acadêmica e em particular dos alunos. A todos vocês, o nosso agradecimento.
A presente síntese tem por objetivo divulgar para a comunidade acadêmica e sociedade
os dados e resultados agregados da autoavaliação discente do semestre acadêmico 2016.1. Cada
chefe de departamento, por sua vez, tem acesso às avaliações concernentes a sua unidade. Assim,
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reforça-se a necessidade de que esses resultados sejam objeto de apreciação e discussão nos
departamentos e núcleos docentes estruturantes, bem como fundamentem ações voltadas à
melhoria dos indicadores de desempenho, sobretudo daqueles definidos no Plano de
Desenvolvimento Institucional 2016-2020.

3.1 Avaliação do desempenho dos docentes pelos discentes
A avaliação do desempenho dos docentes por seus respectivos discentes deve servir
como instrumento para que os docentes reflitam sobre a sua prática didático-pedagógica,
reforçando os pontos positivos e aprimorando os eventuais pontos sensíveis; além de ser uma
base de informações para análises do processo de autoavaliação realizada pela Comissão Própria
de Avaliação (CPA). Outra finalidade da avaliação docente é a de compor os processos de
progressão funcional ou de relatório de estágio probatório. Ressalta-se que o preenchimento das
avaliações por parte dos alunos ocorre, via sistema, ao término de cada semestre, permitindo
além de rapidez, segurança e obtenção sistemática de informações.
Com vistas a obter avaliações mais isentas possível, foram computadas apenas as
avaliações dos alunos que lograram êxito na disciplina ministrada pelo docente.
A nota final do docente varia de 0 (menor valor) a 20 (maior valor) e os alunos são
instados a avaliar pontos como: apresentação do plano da disciplina, cumprimento do total da
carga horária, assiduidade, domínio e segurança acerca do conteúdo, estímulo à participação em
atividades e explicação sobre os erros cometidos pelos alunos nas avaliações.
O resultado final obtido pelos docentes da UFS no semestre 2016.1 foi 18,35, numa
escala de 20 pontos, indicando que o desempenho dos docentes foi bastante satisfatório, ainda
que seja importante analisar o desempenho de forma desagregada, ou seja, no âmbito
departamental ou por centro.

3.2 Autoavaliação discente
A autoavaliação realizada pelo aluno além de oferecer informações relacionadas ao
desempenho acadêmico, possibilita à Instituição conhecer a percepção dos alunos de aspectos
relativos à infraestrutura, projeto didático pedagógico e ao funcionamento dos cursos.
Conhecer a percepção dos alunos sobre a UFS é fundamental, mas também a avaliação
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sobre o próprio desempenho discente permite avançar para além dos indicadores agregados, uma
vez o aluno é a parte nuclear de todo o esforço institucional. Com base na coleção temporal de
avaliações, pode-se monitorar os efeitos das iniciativas e ações, bem como avaliar os possíveis
avanços e áreas de oportunidades.
O desempenho do aluno deve ser, conforme acentuado no PDI 2016-2020, o foco das
ações institucionais. Necessário compreender que não existe um único fator determinante para o
bom o desempenho do aluno e do curso, menos ainda quando o resultado obtido pelo aluno não é
considerado satisfatório. Além dos fatores relacionados com as condições didático-pedagógica e
de infraestrutura, estes de responsabilidade da Instituição, é preciso levar em conta
características pessoais, deficiências da formação educacional básica, erros de escolha do curso,
em perspectiva abrangente e multifacetada.
Os dados do gráfico 1 revelam “insights” relacionados com a postura dos alunos sobre
sua capacidade cognitiva, de comparecimento e participação às aulas e inter-relacionamentos.
Na questão “sentir-se preparado para acompanhar o conteúdo”, 33,2% afirmaram
estar sempre preparados e outros 51,2%, na maioria das vezes. Os que afirmaram “às vezes” ou
“nunca” representam 14,6% ou cerca de 2.913 alunos constituindo, portanto, público alvo para
ações voltadas à superação das deficiências na formação educacional ou retenção e consequente
redução da taxa de sucesso na graduação.
O comparecimento às aulas é um aspecto fundamental para o processo de ensinoaprendizagem. Assim, o “comparecer sempre às aulas” deveria ser mencionado pela totalidade
dos alunos. No entanto, quase metade dos alunos, 47,5%, informam que faltam às aulas e, mais
grave, 32,3% não assistem as aulas do início ao fim. Dito maneira direta: ou chegam atrasados
ou saem antes do final da aula.
A assimilação do conteúdo ministrado em sala de aula é também resultado das
atividades que o aluno realiza mediante solicitação do professor. O número de alunos que não
respondem às atividades solicitadas pelo professor é significativo, em torno de 8% do total.
O número de alunos que não seguem a bibliografia sugerida pelo professor também é
bastante considerável: mais de 15% não utilizam ou utilizam às vezes a bibliografia sugerida
pelo professor”. Estudar é antes de tudo um procedimento de construção intelectual que exige
muito mais tempo fora do que dentro da aula. Neste aspecto, chama a atenção o percentual de
alunos que não estudam fora do horário de aula ou estudam apenas "as vezes" (17,9%).
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A proatividade dos alunos é decisiva para melhor aproveitamento e sedimentação do
conteúdo ministrado em sala de aula. O estímulo à análise crítica e a contribuição ao
aprimoramento das técnicas tornam-se mais eficazes quando ocorrem interação com colegas,
diálogo com docentes e dedicação extraclasse. Nesse sentido, a resposta dada à questão relativa à
participação na aula, fazendo perguntas, foi mencionada como “sempre” por 35,7% e, “na
maioria das vezes”, por 32,6% dos alunos. Contudo, quase um terço dos alunos (31,6%)
responderam que não se sentem à vontade para fazer perguntas na aula.
Pouco mais de 43% dos alunos procuram com frequência o professor fora da sala de
aula para tirar dúvidas ou aprofundar conhecimentos, considerando os que informaram “sempre”
e “na maioria das vezes”, outros 57% o faz em situações específicas ou nunca buscou ajuda do
professor fora da sala de aula. Daí a importância de o professor informar no plano de ensino o
horário disponível para atendimento direto ou do monitor da disciplina.
Constata-se também baixa participação dos alunos em outras atividades acadêmicas
além dos componentes curriculares. Isto reflete o grau de satisfação com o curso, a opção
“sempre” que se entende por plena satisfação representa pouco mais de um terço das respostas
(37%). Por esse nível de satisfação pode-se deduzir que há uma grande possibilidade de a
escolha errada do curso interferir diretamente no desempenho do aluno.
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As repostas espontâneas dos alunos ao processo de autoavaliação devem estimular
ações que visem ampliar o grau de identificação dos alunos aos cursos, de modo a valorizar o
processo de ensino-aprendizagem como uma questão fundamental para sua inserção profissional,
mas também como esforço da sociedade em prover com recursos públicos o ensino superior. O
acompanhamento do processo de autoavaliação por parte dos departamentos, colegiados e
núcleos estruturantes com base em diagnósticos e estatísticas registradas em cada semestre ou
ciclo letivo, certamente permitirá a realização de estudos e respostas específicas para cada
situação identificada. Os “insights” revelados pela autoavaliação discente no semestre 2016.1
evidenciam a clara da necessidade de aprofundamento da matéria.

3.3 Componentes curriculares
As componentes curriculares (disciplinas, módulos, blocos e atividades acadêmicas
específicos) devem atender às orientações e normas estabelecidas pelo MEC e promover o
conhecimento científico e profissional, considerando o potencial de inserção profissional e a
abordagem de temas de relevância social.
Reconhece-se o esforço empregado pelos Departamentos e Cursos, através de
comissões específicas como NDE (Núcleo Docente Estruturante), na revisão e aprimoramento
projetos pedagógicos de cursos, componentes curriculares e conteúdos programáticos.
Com base na percepção dos alunos (gráfico 2), pode-se inferir que a avaliação dos
alunos acerca das componentes curriculares pode ser interpretada como razoável, mas que pode
ser melhorada, na medida em que cerca de 45% dos alunos afirmaram que as componentes
“sempre” contribuem para o aprendizado, para a formação dos valores humanos, para a
compreensão dos problemas sociais, dão acesso ao conhecimento científico atualizado, estão
vinculados com a pesquisa e extensão e estimulam a interdisciplinaridade.
Evidentemente, há a necessidade de aprofundar a reflexão sobre as práticas docentes e
identificar com análises desagregadas por departamentos as áreas que necessitem de maior
atenção e apoio pedagógico-institucional. Destaque-se, por exemplo, que os piores desempenhos
na dimensão organização didático-pedagógica estão relacionados com a articulação entre ensino,
pesquisa e extensão com o estímulo à interdisciplinaridade. Com relação à articulação ensino,
pesquisa e extensão, 27,8% responderam “às vezes” ou “nunca”. Quanto à interdisciplinaridade,
percentual de alunos que informaram “às vezes” ou “nunca” é de 23%.
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O percentual de alunos que não reconhecem a importância dos conteúdos adquiridos
como acesso ao conhecimento científico (formação geral) e para a formação de conhecimentos
específicos é preocupante. Agregando as respostas fornecidas a estas duas questões, tem-se que
mais de 28% dos alunos informaram “nunca” ou “às vezes”. Embora a formulação da questão
possa gerar alguma falha de interpretação, é preciso levar em conta que pouco mais de 40%
consideraram “sempre”. Certamente, a baixa percepção acerca da contribuição dos conteúdos
para a formação geral e específica interfere na valorização do curso por parte do aluno. Esta é
uma questão importante a ser considerada em termos do impacto quanto ao desempenho do
aluno e do curso no ENADE (Exame Nacional de Estudantes).
Considerando as questões agregadas relacionadas à formação ética e humana, resolução
de problemas da sociedade e contribuição ao desenvolvimento científico e profissional, a
percepção dos alunos também precisa ser relativizada por conta de viés interpretativo, contudo,
espera-se sempre que os conteúdos propostos nos projetos didáticos pedagógicos estejam
amplamente respondendo a expectativas dos alunos quanto às variáveis (questões) que compõem
o processo de autoavaliação nacional. Em média, 13% dos alunos consideraram “às vezes” ou
“nunca” nas questões relativas à contribuição dos conteúdos referentes à conduta ética,
envolvimento nos problemas da sociedade e na relação desenvolvimento da ciência e sua
formação profissional.
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3.4 Infraestrutura
As questões relacionadas com a infraestrutura precisam ser identificadas a partir das
características de cada curso, considerando também a interpendência entre infraestrutura, projeto
didático pedagógico e desempenho discente. Apesar de se ressaltar a necessidade de refinamento
das questões, sobretudo em relação a transporte e a possibilidade de haver equívoco na resposta
por desconhecimento devido ao estágio do aluno (estar nos semestres iniciais) e não ter ainda
contato com práticas laboratoriais, o desempenho das variáveis desta dimensão (gráfico 3)
confirma os resultados do relatório da Comissão Própria de Avaliação - CPA.
A alta insatisfação com relação ao transporte pode indicar equívoco quanto à
competência do tipo de transporte. Apenas o transporte previsto nas atividades de campo é de
responsabilidade da UFS. De todo modo, há que se levar em conta o elevado número de alunos
insatisfeitos, mais 43% responderam “às vezes” ou “nunca” para a disponibilidade de transporte.
O grau de satisfação com o os ambientes de sala de aula e com a disponibilidade de
material didático, embora não seja crítico, não pode ser considerado bom. O percentual de alunos
que considera insatisfatório o material didático adotado pelo professor é superior a 20%. Em
relação às salas, o percentual também é expressivo, em torno de 12%. A despeito dos
investimentos realizados na climatização e substituição de cadeiras com avarias (via de regra,
provocadas pelos próprios usuários), o grau de satisfação das salas de aula é de menos de 40%.
Neste aspecto há que considerar a possibilidade de haver uma grande insatisfação localizada em
um determinado Campus ou Centro, o que pode causar um viés de baixa para o conjunto.
A disponibilidade de material de consumo é uma questão importante para o
funcionamento dos cursos com atividades laboratoriais, notadamente nas ciências da saúde, da
terra e natureza e nas ciências tecnológicas, embora também esteja presente em áreas humanas e
de ciências sociais aplicadas. Dimensionar o tipo de material de consumo e as necessidades
devem estar presentes no plano de ação de cada departamento em consonância com os projetos
didáticos pedagógicos dos cursos. Planejar com antecedência é a palavra de ordem para se evitar
a falta de material de consumo durante o semestre letivo.
Quanto aos laboratórios e equipamentos a insatisfação foi ainda maior. Um quarto dos
alunos consideraram insatisfatória a infraestrutura de laboratórios e a disponibilidade de
equipamentos, 27,7% e 25,1%, respectivamente. Neste aspecto é fundamental proceder a
desagregação dos dados por Centro/Campus para avaliar se as respostas apresentam algum viés
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por conta do estágio do aluno e, se, de fato, essa é uma questão observada em todos os cursos.
A avaliação dos alunos a respeito estruturas das clínicas, bibliotecas e ambulatórios
evidencia a necessidade de se adequar as questões de modo a evitar que haja confusão entre o
acervo bibliográfico e a estrutura física em si da biblioteca, por exemplo. Além desse aspecto, a
insatisfação registrada por um grande número de aluno pode indicar a ocorrência de uma
situação crítica ocasional ou a inexistência de clínicas e ambulatórios em razão da proposta
didático pedagógica. Chama atenção o fato de apenas 28% dos alunos considerarem
“satisfatória” as condições das clínicas e ambulatórios. A indisponibilidade de clínicas e
ambulatórios parece algo estranho, sobretudo, se o projeto didático pedagógico do curso prevê,
como sugerem 15% dos alunos.
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4 AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE

O processo de autoavaliação institucional realizada pelos discentes representa um
importante instrumento auxiliar na gestão acadêmica. No plano administrativo, imprime rapidez,
segurança e anonimato à coleta de informações que compõem os processos de progressão e de
estágio probatório. Em termos pedagógicos, permite avaliar o reconhecimento das diversas
instâncias acadêmicas acerca das questões inerentes ao processo de ensino-aprendizagem, com
vistas à tomada de decisão quanto as ações necessárias para superar deficiências ou carências
relativas ao desempenho discente, condições didático-pedagógicas e de infraestrutura dos cursos,
cuja interdependência é inquestionável. Daí a importância de estratégias de corte transversais que
possam abarcar essas três dimensões.
Sugere-se, enfim, a discussão dos resultados aqui sumariados pelas instâncias
acadêmicas envolvidas diretamente com a governança dos cursos, notadamente departamentos,
colegiados de cursos, núcleos docentes estruturantes, coordenação de cursos dos Centros e próreitorias acadêmicas, tendo por referencial o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)
2016-2020.
A partir das análises realizadas no decorrer do ano de 2016-2017, 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 Discente em reuniões departamentais e de
centros/campi, para debater e disseminar os problemas detectados e sugestões de
melhorias.
2. Uso dos resultados da Autoavaliação Discente para monitorar o PDI 2016-2020.
3. Discussão sobre eventuais melhorias no Instrumento de Autoavaliação Discente, mediante
alteração na resolução específica.
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. Manter a elaboração de Boletins Informativos de Autoavaliação específicos por
Centro/Campus, a serem produzidos bimestralmente pelas respectivas Comissões Setoriais
da CPA/UFS.
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6. Disseminar campanhas de divulgação da CPA/UFS e do seu site 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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ANEXOS

1. INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS – AUTOAVALIAÇÃO CPA/UFS 2016:
MÓDULO DISCENTE

2. RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DOS DISCENTES DO CAMPUS
PROF. ALBERTO CARVALHO – 2016
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ANICLEIDE PEREIRA DA SILVA Alterar vínculo
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO (11.06.00)

PORTAL

DA

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL > FORMULÁRIO

DE

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Caro usuário,
Esta é uma prévia de como será o formulário de Avaliação Institucional. Por favor, verifique se está
conforme o planejado e caso esteja de acordo, confirme o cadastro.

Caro aluno,
Esta avaliação é parte de um processo mais amplo de avaliação do Ensino Superior, determinado
pela Lei Federal nº 10.861/04 e pela Resolução nº 47/2013 - CONEPE, executada pela UFS e tem em
vista a melhoria das condições de ensino e de aprendizagem na graduação. O resultado será discutido
pela comunidade acadêmica da UFS. Suas respostas são de fundamental importância para a avaliação. A
UFS agradece a sua participação.

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO:
1. Resposta as perguntas com sinceridade.
2. Para ver detalhes da turma que você está avaliando, basta clicar no código ou nome da disciplina.
3. A qualquer momento você pode gravar as informações digitadas na avaliação clicando no botão
Salvar. Se você desejar, poderá salvar os dados e continuar a avaliação em um outro momento.
4. A sua avaliação só será realmente enviada no momento em que você clicar no botão Finalizar.

Dimensão 1

Avaliação Docente
1.1 Em relação ao Planejamento da disciplina, o professor
TURMA 1

TURMA 2

TURMA 3

TURMA 4

1.1.1. Apresentou o plano de ensino da disciplina, explicitando objetivos, metodologia e critérios de
avaliação?
a) Sim
b) Não
1.1.2. Seguiu o plano de ensino ao longo do semestre e/ou justificou as mudanças quando se fizeram
necessárias?
a) Sim
b) Não

As turmas abaixo possuem mais de um professor, por isso é necessário avaliar cada um deles
para cada turma.
TURMA 1 - TESTE DE FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

JOHN

JOÃO

1.1.1. Apresentou o plano de ensino da disciplina, explicitando objetivos, metodologia e critérios de
avaliação?
a) Sim
b) Não
1.1.2. Seguiu o plano de ensino ao longo do semestre e/ou justificou as mudanças quando se fizeram
necessárias?
a) Sim
b) Não

1.2 Em relação à Assiduidade (presença), Responsabilidade e ao Relacionamento com a turma, o professor
TURMA 1

TURMA 2

TURMA 3

TURMA 4

1.2.1. Cumpriu o total de aulas da disciplina?
a) Sim
b) Não
1.2.2. Demonstrou ter preparado as aulas e as atividades propostas?
a) Sempre
b) Quase sempre
c) As vezes
d) Raramente
e) Nunca
1.2.3. Demonstrou domínio e segurança na transmissão do conteúdo?
a) Sempre
b) Quase sempre
c) As vezes
d) Raramente
e) Nunca
1.2.4. Reservou horário extraclasse e se mostrou disponível para atendimento ao aluno?
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a) Sempre
b) Quase sempre
c) As vezes
d) Raramente
e) Nunca
1.2.5. Buscou interagir e estimular a participação dos alunos nas atividades?
a) Sempre
b) Quase sempre
c) As vezes
d) Raramente
e) Nunca

As turmas abaixo possuem mais de um professor, por isso é necessário avaliar cada um deles
para cada turma.
TURMA 1 - TESTE DE FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

JOHN

JOÃO

1.2.1. Cumpriu o total de aulas da disciplina?
a) Sim
b) Não
1.2.2. Demonstrou ter preparado as aulas e as atividades propostas?
a) Sempre
b) Quase sempre
c) As vezes
d) Raramente
e) Nunca
1.2.3. Demonstrou domínio e segurança na transmissão do conteúdo?
a) Sempre
b) Quase sempre
c) As vezes
d) Raramente
e) Nunca
1.2.4. Reservou horário extraclasse e se mostrou disponível para atendimento ao aluno?
a) Sempre
b) Quase sempre
c) As vezes
d) Raramente
e) Nunca
1.2.5. Buscou interagir e estimular a participação dos alunos nas atividades?
a) Sempre
b) Quase sempre
c) As vezes
d) Raramente
e) Nunca

1.3 Em relação à Avaliação de Aprendizagem, o professor
TURMA 1

TURMA 2

TURMA 3

TURMA 4

1.3.1. Exigiu nas avaliações conteúdos que foram trabalhados em sala de aula?
a) Sempre
b) Quase sempre
c) As vezes
d) Raramente
e) Nunca
1.3.2. Discutiu o processo de avaliação após os resultados obtidos pelos alunos e explicou os erros e acertos
em cada avaliação?
a) Sempre
b) Quase sempre
c) As vezes
d) Raramente
e) Nunca
1.3.3. Procurou relacionar o conteúdo da disciplina com conteúdos anteriores e/ou posteriores da grade
curricular?
a) Sempre
b) Quase sempre
c) As vezes
d) Raramente
e) Nunca
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As turmas abaixo possuem mais de um professor, por isso é necessário avaliar cada um deles
para cada turma.
TURMA 1 - TESTE DE FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

JOHN

JOÃO

1.3.1. Exigiu nas avaliações conteúdos que foram trabalhados em sala de aula?
a) Sempre
b) Quase sempre
c) As vezes
d) Raramente
e) Nunca
1.3.2. Discutiu o processo de avaliação após os resultados obtidos pelos alunos e explicou os erros e acertos
em cada avaliação?
a) Sempre
b) Quase sempre
c) As vezes
d) Raramente
e) Nunca
1.3.3. Procurou relacionar o conteúdo da disciplina com conteúdos anteriores e/ou posteriores da grade
curricular?
a) Sempre
b) Quase sempre
c) As vezes
d) Raramente
e) Nunca

Dimensão 2

Infraestrutura
2.1 A infraestrutura necessária para o ensino dos componentes curriculares tem sido disponibilizada de forma:
2.1.1. Sala de aula
a) Satisfatória
b) Regular
c) Insatisfatória
d) Indisponível
e) Não se aplica
2.1.2. Laboratório
a) Satisfatória
b) Regular
c) Insatisfatória
d) Indisponível
e) Não se aplica
2.1.3. Biblioteca
a) Satisfatória
b) Regular
c) Insatisfatória
d) Indisponível
e) Não se aplica
2.1.4. Equipamentos
a) Satisfatória
b) Regular
c) Insatisfatória
d) Indisponível
e) Não se aplica
2.1.5. Material Didático
a) Satisfatória
b) Regular
c) Insatisfatória
d) Indisponível
e) Não se aplica
2.1.6. Material de consumo
a) Satisfatória
b) Regular
c) Insatisfatória
d) Indisponível
e) Não se aplica
2.1.7. Ambulatório
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a) Satisfatória
b) Regular
c) Insatisfatória
d) Indisponível
e) Não se aplica
2.1.8. Clínica
a) Satisfatória
b) Regular
c) Insatisfatória
d) Indisponível
e) Não se aplica
2.1.9. Transporte
a) Satisfatória
b) Regular
c) Insatisfatória
d) Indisponível
e) Não se aplica

Dimensão 3

Componentes Curriculares do Curso
3.1 Os componentes curriculares do seu curso
3.1.1. Contribuem para o aprendizado de conhecimentos específicos para a atuação profissional
a) Sempre
b) Na maioria das vezes
c) Às vezes
d) Nunca
3.1.2. Contribuem para a formação do conhecimento dos valores humanos e da ética
a) Sempre
b) Na maioria das vezes
c) Às vezes
d) Nunca
3.1.3. Contribuem para a compreensão dos problemas sociais relacionados à sua formação profissional
a) Sempre
b) Na maioria das vezes
c) Às vezes
d) Nunca
3.1.4. Contribuem para a compreensão dos problemas científicos relacionados à sua formação profissional
a) Sempre
b) Na maioria das vezes
c) Às vezes
d) Nunca
3.1.5. Dão acesso ao conhecimento científico atualizado
a) Sempre
b) Na maioria das vezes
c) Às vezes
d) Nunca
3.1.6. Estão articulados com projetos ou atividades de pesquisa e extensão
a) Sempre
b) Na maioria das vezes
c) Às vezes
d) Nunca
3.1.7. Estimulam a interdisciplinaridade
a) Sempre
b) Na maioria das vezes
c) Às vezes
d) Nunca

Dimensão 4

Autoavaliação Discente
4.1 Assinale sua percepção quanto às assertivas abaixo:
4.1.1. Sinto-me preparado para acompanhar os conteúdos do componente curricular
a) Sempre
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b) Na maioria das vezes
c) Às vezes
d) Nunca
4.1.2. Compareço às aulas
a) Sempre
b) Na maioria das vezes
c) Às vezes
d) Nunca
4.1.3. Estudo o conteúdo programático utilizando bibliografia sugerida pelo professor
a) Sempre
b) Na maioria das vezes
c) Às vezes
d) Nunca
4.1.4. Estudo o conteúdo programático utilizando bibliografia extra, não sugerida pelo professor
a) Sempre
b) Na maioria das vezes
c) Às vezes
d) Nunca
4.1.5. Dedico-me aos estudos além do horário da aula
a) Sempre
b) Na maioria das vezes
c) Às vezes
d) Nunca
4.1.6. Sinto-me à vontade para participar das aulas, fazendo perguntas ou elaborando respostas
a) Sempre
b) Na maioria das vezes
c) Às vezes
d) Nunca
4.1.7. Tenho um bom relacionamento com meus colegas de turma
a) Sempre
b) Na maioria das vezes
c) Às vezes
d) Nunca
4.1.8. Procuro o professor, fora do horário da aula, para tirar dúvidas sobre o conteúdo do componente
curricular
a) Sempre
b) Na maioria das vezes
c) Às vezes
d) Nunca
4.1.9. Tenho participado de outras atividades acadêmicas, além dos Componentes Curriculares do Curso
a) Sempre
b) Na maioria das vezes
c) Às vezes
d) Nunca
4.1.10. Cumpro as atividades solicitadas pelo professor
a) Sempre
b) Na maioria das vezes
c) Às vezes
d) Nunca
4.1.11. Assisto às aulas do início ao fim
a) Sempre
b) Na maioria das vezes
c) Às vezes
d) Nunca
4.1.12. Tenho buscado informações sobre o Curso, junto à sua Coordenação
a) Sempre
b) Na maioria das vezes
c) Às vezes
d) Nunca
4.1.13. Estou satisfeito com o curso
a) Sempre
b) Na maioria das vezes
c) Às vezes
d) Nunca
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ANEXO 2 Relatório de Autoavaliação Institucional 2016 da UFS
2º Relatório Parcial
(Conforme Nota Técnica nº 65, de 9 de outubro de 2014)

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DOS
DISCENTES DO CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO – 2016

Período de aplicação: primeiro período de 2016.

Itabaiana-SE, março de 2017.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

Angelo Roberto Antoniolli
Reitor
André Maurício Conceição de Souza
Vice-Reitor
Marcelo Mendes dos Santos
Diretor do Campus Prof. Alberto Carvalho
Valéria Priscila de Barros
Vice-Diretora do Campus Prof. Alberto Carvalho
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COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DA UFS
(Portaria nº 275, 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
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Campus Prof. Alberto Carvalho
Com a expansão e interiorização das universidades federais, a UFS, que já
possuía um campus fora da sede, ampliou a estrutura multicampi e hoje, além dos
campi localizados em São Cristóvão (Sede) e Aracaju (Campus da Saúde), tem
outros quatro campi localizados nas seguintes cidades: Itabaiana (instalado em 14
de agosto de 2006), Laranjeiras (instalado em 28 de março de 2007), Lagarto
(instalado em 14 de março de 2011) e Nossa Senhora da Glória (26 de setembro de
2014).
Itabaiana é uma cidade localizada a 56 quilômetros da capital Aracaju. Sua
população média é 87 mil habitantes e a principal atividade econômica é o comércio.
Por conta de sua força econômica e política, foi instado em Itabaiana o primeiro
campus da UFS em uma cidade do interior do estado, o Campus Prof. Alberto
Carvalho.
Esse campus conta com um quadro de 121 docentes de diversas áreas, 49
técnicos-administrativos e anualmente são ofertadas 500 vagas distribuídas em dez
cursos de graduação e 30 vagas em dois mestrados profissionais em Rede Nacional
(PROFMAT e PROFLETRAS). Esses cursos atendem não somente estudantes da
cidade de Itabaiana, mas de toda a microrregião, como também discentes vindos de
outros estados do Nordeste brasileiro.
Os cursos ofertados oferecem ao campus uma característica própria, que alia
formação de professores e empreendedorismo, justificada pela vocação comercial e
os bons índices de qualidade na educação comparados a outras cidades do interior
do estado, bem como atende a uma política de incentivo do governo federal de
implementar cursos de formação inicial de professores.
A pesquisa foi realizada no primeiro período do ano de 2016 e 1.671
discentes preencheram o questionário que trata de temas relacionados à
autoavaliação, componentes curriculares e infraestrutura. E é sobre a análise dos
resultados desses questionários que trata esse relatório.
Para análise qualitativa dos dados, a Comissão Setorial da CPA – Campus
Prof. Alberto Carvalho (instituída pela portaria Nº 10/2016 e retificada pela portaria
Nº 02/2017, de 13 de fevereiro de 2017), realizou reuniões semanais, participou das
reuniões convocadas pela CPA principal e promoveu, junto à direção do campus e
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em reunião do Conselho de Centro, discussões buscando entender os resultados
por curso e traçar estratégias de ação para a superação das dificuldades.

Autoavaliação discente
A autoavaliação discente realizada pelos alunos do Campus Prof. Alberto
Carvalho demonstrou que os índices de satisfação com os cursos de Itabaiana são,
em sua maioria, superiores aos resultados gerais apresentados pela UFS.
Foram também constatados no Campus de Itabaiana altos índices de alunos
que comparecem às aulas de maneira assídua. Esse dado demonstra que a
pesquisa foi respondida por discentes que frequentam às aulas, além de cumprirem
as atividades solicitadas pelos docentes.
Apesar de o resultado indicar que 80% dos alunos participantes da pesquisa
dedicam-se a estudos fora do horário da aula, esse percentual não esboça o
quantitativo e as circunstâncias dessa dedicação, uma vez que os discentes podem
estudar só à véspera da avaliação.
Os resultados da pesquisa demonstraram que na maioria dos cursos, os
alunos não se sentem preparados para acompanhar o conteúdo dos componentes
curriculares do seu curso, porém tais dificuldades podem estar associadas a não
utilização de bibliografia, seja ela recomendada ou não, tanto como não fazer uso do
horário de atendimento disponibilizado pelos professores.
De acordo com os dados obtidos com a avaliação discente, a Biblioteca é
pouca satisfatória. Em muitos casos, a Biblioteca não possui acervo para atender as
necessidades dos cursos e apresenta números de exemplares insuficientes para
garantir que todos os alunos tenham acesso à bibliografia sugerida. Com isso, a
Biblioteca do Campus Prof. Alberto Carvalho não oferece variedade nem quantidade
suficientes de exemplares.
Com relação à procura pelo professor fora do horário da aula para tirar
dúvidas sobre os componentes curriculares, é preciso levar em consideração as
condições de compatibilidade do horário de atendimento com a disponibilidade dos
alunos, visto que há casos que a disciplina envolve alunos de diversos cursos.
Outros fatores estão relacionados com o fato de que os discentes normalmente
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trabalham durante o turno oposto ao turno do curso e não têm disponibilidade para
frequentar os horários reservados para atendimento individual ou preferem estudar
em grupos e esclarecer as dúvidas com os colegas de disciplinas. Esta última
questão pode estar atrelada ao grau de formalidade na hora de o professor tirar
dúvida como se fosse uma aula, ocasionando receio e/ou vergonha por parte dos
discentes.
A participação dos alunos em outras atividades acadêmicas, além dos
Componentes Curriculares do Curso, apresentou um resultado que não condiz com
a realidade apresentada pelos discentes do Campus Prof. Alberto Carvalho. Apesar
de demonstrar índices medianos, parecidos com o da UFS, percebemos,
entrevistando alguns dos alunos, que eles não consideraram como atividades
acadêmicas projetos como Pibic, Pibid e Pibit, consideraram apenas eventos
acadêmicos realizados no Campus Prof. Alberto Carvalho. Todavia, se tivessem
observado os projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos por alunos e
professores do Campus, os índices seriam ainda maiores.
Por fim, observou-se que a relação entre os discentes e as coordenações dos
cursos não atingiram índices satisfatórios, aspecto que consideramos essencial para
o bom andamento das atividades dos estudantes no curso. Porém, o fato de muitas
informações estarem disponíveis no Sigaa, pode ter influenciado esse resultado,
além de outros setores do Campus, como a Secretaria Acadêmica e Pedagógica
(Seap), disponibilizar pessoal para atendimentos aos estudantes.

Componente Curricular
No que tange aos componentes curriculares dos cursos do Campus Prof.
Alberto Carvalho, a contribuição dos mesmos para alguns aspectos que influenciam
a formação profissional, tais como: o aprendizado científico, a valorização
profissional, os valores da ética e a compreensão dos problemas sociais e
científicos, apresenta índices iguais ou superiores aos da UFS. Todavia, acredita-se
que os índices estejam ainda muito aquém do esperado e que é preciso discutir
ações que contribuam para melhorá-los.
Outros fatores referem-se à interdisciplinaridade e a articulação dos
componentes curriculares com a pesquisa e a extensão. Uma ação que poderia
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contribuir para uma maior interação entre disciplinas e três pilares que sustentam a
universidade seria um Pibid interdisciplinar. Um grupo experimental de vários cursos
com a função de discutir temas relacionados à interdisciplinaridade na Educação
Básica, desenvolver atividades de extensão nas escolas e divulgar esses resultados.

Infraestrutura
Os resultados apontados pela pesquisa demonstraram que os discentes do
Campus Prof. Alberto Carvalho estão descontentes com as condições de sala de
aula (falta de climatização e equipamentos), além da logística de transporte, que
praticamente não oferece suporte às atividades acadêmicas realizadas em outros
campi e até mesmo em outros estados. Outro gargalo alertado pelos discentes
refere-se à Biblioteca do Campus. Segundo os alunos, a Bicampi não apresenta
exemplares suficientes nem acervo diversificado que possibilite bons estudos e
pesquisas.
Com relação aos Laboratórios, todos os cursos apresentaram pouca
satisfação, pois os mesmos, além de não atender a demanda, são antigos, o que
impossibilita o desenvolvimento das atividades de ensino e pesquisa. Em contato
com os docentes, percebemos que o curso de Sistemas de Informação possui os
mesmos computadores há mais de sete anos e que o curso de Química precisa de
reagentes e materiais de consumo que não estão disponíveis para as aulas.
A estrutura curricular dos cursos de Itabaiana, voltados às licenciaturas e ao
empreendedorismo, não apresenta a necessidade de ambulatório nem de clínica em
sua composição. Todavia, com relação a este aspecto, vale ressaltar que a
comunidade acadêmica não conta com tais serviços no Campus.

Conclusão
Todos os índices do nosso Campus estão superiores aos apresentados
pelos resultados gerais da UFS no que se refere aos eixos Autoavaliação discente e
Componentes Curriculares, mesmo com todos os índices da Infraestrutura estando
aquém das necessidades e dos percentuais apresentados pela UFS.
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Os aspectos relacionados à infraestrutura não nos permitem ter melhores
resultados nas avaliações dos cursos pelo MEC. Apesar de apresentar profissionais
qualificados e comprometidos, além de um corpo discente interessado em aprender,
essa deficiência na infraestrutura do Campus Prof. Alberto Carvalho delimita e
prejudica um melhor desempenho das atividades de ensino, pesquisa e extensão.
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