
Implementação do Instrumento de Avaliação de  
Atividades Acadêmicas na UFJF 

 
 
Histórico das Ações 
 
Em 27 de abril de 2015, o Conselho Superior da Universidade Federal de Juiz de Fora 
(CONSU) aprovou a resolução 13/2015, que trata das normas para avaliação das 
atividades acadêmicas na UFJF.  
 
Foram iniciadas em abril de 2016 as ações visando a implementação dos instrumentos 
de avaliação através do Sistema de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGA), conforme 
estabelece a referida resolução. Procedeu-se, para este fim, o desenvolvimento de um 
Módulo de Avaliação no SIGA, por parte do Centro de Gestão do Conhecimento 
Organizacional (CGCO) da UFJF. 
 
 
Pré-teste do instrumento de avaliação 
 
Encontra-se em curso o pré-teste do instrumento de avaliação das atividades 
acadêmicas, consistindo, inicialmente, na aplicação de um questionário para resposta 
por parte dos discentes de 11 cursos de graduação da UFJF, na modalidade presencial, 
quais sejam: 
 

 Ciências Contábeis  
 Ciências Exatas 
 Direito Diurno – campus JF 
 Direito Noturno 
 Enfermagem 
 Engenharia Computacional 
 Estatística 
 Medicina – campus JF 
 Nutrição – campus JF 
 Nutrição – campus GV 
 Veterinária. 

 
 Encontram-se anexas uma apresentação que resume as principais características da 
avaliação proposta e parte dos dados coletados, na forma de gráficos. Um grupo de 
trabalho, composto por docentes especialistas em análise de dados e avaliação, está em 
processo de formação, visando definir o formato dos relatórios e análise de resultados 
para devida divulgação. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Cronograma de ações  
 
Apresenta-se a seguir o cronograma de ações desenvolvidas e previstas para este fim. 
 
Cronograma 
 

Período Ações 
abr 2016 – jun 2016 - Reuniões com o CGCO para definir os requisitos 

mínimos do Módulo de Avaliação via SIGA 
jun 2016 – ago 2017 - Desenvolvimento do Módulo de Avaliação via SIGA 

pelo CGCO 
- Elaboração do instrumento de avaliação para 
aplicação aos discentes 

nov 2017 – fev 2018  - Pré-teste do instrumento/discente e do Módulo de 
Avaliação 

fev 2018 – mar 2018 - Elaboração de relatórios de resultados/discentes   
mar 2018 – mai 2018 - pré-teste do instrumento/docente 
mai 2018 – jul 2018  - elaboração de relatórios de resultados/docentes 
Jul 2018 – ago 2018 - aplicação da Avaliação de Atividades Acadêmicas 

via SIGA 
 

 
  



Exemplos de dados coletados no Pré-teste do Instrumento de Avaliação 
de Atividades Acadêmicas / Discentes 

 
i) Total de respostas coletadas por curso 
 

 
       Códigos dos cursos 

 77A - Ciências Contábeis  
 65A - Ciências Exatas 
 4A - Direito Diurno – campus JF 
 34A - Direito Noturno 
 23A - Enfermagem 
 65B - Engenharia Computacional 
 65D - Estatística 
 15A - Medicina – campus JF 
 64A - Nutrição – campus JF 
 08GV - Nutrição – campus GV 
 87A - Veterinária  

 
 
ii) Total de respostas coletadas por departamento 
 

 
  



iii) Exemplo de distribuição de respostas para um curso 
 

 
 
iv) Exemplo de distribuição de repostas para um departamento 
 

 
 
 
v) Respostas obtidas para uma questão apresentadas por departamentos 
 

 


