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Vagas solicitadas: Bolsistas: 2 Voluntários: 0 

 

 

Justificativa da proposta 

A Diretoria de Avaliação Institucional atua na avaliação interna e no apoio e acompanhamento de atividades 

relacionadas à avaliação externa. O setor atende a todos os cursos da UFJF, além de apoiar as atividades da 

Comissão Própria de Avaliação (CPA). A atuação dos bolsistas permitirá otimizar atividades cotidianas da 

Diretoria, relacionadas a aspectos administrativos, divulgação de informações e atendimento ao público. 

Para os/as bolsistas, trata-se de uma oportunidade de adquirir conhecimentos na área, que está relacionada 

ao levantamento de informações sobre a instituição e à aplicação destas na melhoria dos processos de gestão 

e das práticas acadêmicas. 

 

Explicitação de objetivos e metas 

Objetivos: melhoria dos processos relacionados à avaliação, em particular aqueles que se referem ao 

atendimento externo, apoio administrativo e divulgação de informações através de meios variados, incluindo 

o site do setor. Espera-se despertar nos bolsistas o interesse em atividades relacionadas à avaliação 

institucional e de cursos, assim como o desenvolvimento de habilidades e competências de caráter 

multidisciplinar, dada a variedade de temas tratados na avaliação própria e externa de uma Universidade. 

 

Descrição objetiva das atividades a serem desenvolvidas 

- apoio administrativo: atualização de informações em sites e redes sociais, levantamento de dados 

institucionais, acompanhamento de atualizações relacionadas à Avaliação fornecidas pelo INEP, apoio ao 

setor durante as visitas de avaliadores do INEP aos cursos da UFJF; 

- apoio na aplicação de questionários de avaliação e na organização e análise de dados coletados; 

- acompanhamento de reuniões e apoio às atividades da Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

- demais atividades relacionadas ao setor. 

Obs.: Um dos bolsistas trabalhará, prioritariamente, nas atividades da Diretoria de Avaliação Institucional e 

um bolsista atuará prioritariamente no apoio às  demandas da CPA. 

 

Compatibilidade das atividades com o objetivo do projeto 

Todas as atividades foram propostas a partir dos objetivos do projeto e, portanto são plenamente compatíveis  

com as metas do setor. 

 

Interlocução entre as atividades de projeto de Treinamento Profissional e o Projeto Pedagógico do 

Curso – PPC no que se refere à constituição de habilidades a serem desenvolvidas pelo graduando 



As atividades propostas possibilitarão aos bolsistas o desenvolvimento de habilidades e competências 

relacionadas a questões acadêmicas no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão. No aspecto técnico, 

serão aprimoradas competências relacionadas à redação de textos em linguagem formal e métodos para 

análise de dados de avaliação. O que se propõe atende ao estabelecido em projetos pedagógicos de vários 

cursos da UFJF, em particular:  Administração, Comunicação Social/Jornalismo, Direito, Engenharias, 

Computação, Pedagogia, BI em Artes ou BI em Ciências Humanas. 

 

Impacto na formação profissional discente nas áreas de atuação dos(as) graduandos(as) 

Pelo caráter multidisciplinar do que se propõe como atividades, os bolsistas terão aprimoradas as habilidades 

de comunicação oral e escrita, proatividade, responsabilidade e análise de dados de avaliação, que são 

contribuições importantes para qualquer área de formação. 

 

Previsão de procedimentos de acompanhamento e avaliação do projeto e dos(as) graduandos(as) 

As atividades a desempenhar seguirão cronogramas estabelecidos mensalmente. Ao final de cada semana, 

será feito o levantamento dos resultados obtidos e, se for o caso, readequação das tarefas propostas para a 

semana seguinte. 

 

 

ORIENTADOR: 

Nome completo: SIAPE: E-mail: Telefone: 

Michèle Cristina Resende Farage 3164997 michele.farage@ufjf.edu.br 32991038265 

COORIENTADOR: 

Nome completo: SIAPE: E-mail: Telefone: 

Ana Paula Figueiredo Guedes 

Delage 
2315689 anapaula.delage@ufjf.edu.br 32 2102 3915 

Gisella Meneguelli de Souza 1657210 gisella.meneguelli@ufjf.edu.br 32 2102 3915 

    

    

 
 

Termo de compromisso dos orientadores ou coorientadores: 
Declaro conhecer os critérios da Resolução 028/2019 - CONGRAD e estar ciente dos meus deveres 

como orientador(a) ou coorientador(a). 
 

 
 

 

 
 

Orientador(a) (nome legível) 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura 

 

 

Coorientador(a) (nome legível) 

 

_____________________________________ 

Assinatura 

 

 

Coorientador(a) (nome legível) _____________________________________ 

Assinatura 

 

 

 



Coorientador(a) (nome legível)             _____________________________________ 

Assinatura 

 

Coorientador(a) (nome legível) _____________________________________ 

Assinatura 

 


