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RELATÓRIO DE SÍNTESE DAS AÇÕES DA CSA/CEAVI 

 

 

Divulgação da Avaliação das Ações dos Cursos (AAC) – Avaliação Institucional UDESC 

 

A avaliação institucional ocorre através do sistema de gestão acadêmica – SIGA. O sistema 

SIGA começou a ser implantado na UDESC no ano de 2011, e o módulo de avaliação institucional a 

partir de 2013.  

Semestralmente a CSA organiza-se para motivar a participação de acadêmicos e professores 

na avaliação institucional da UDESC. A divulgação ocorre através de e-mails, redes sociais, banners e 

distribuição de informativos nos murais do campus.  

A fim de demonstrar a evolução da participação discente e docente por curso, a CSA tabulou 

os dados semestrais, conforme abaixo: 

Participação discente e docente do curso de Ciências Contábeis: 

 

 
 

  

Participação discente e docente do curso de Sistemas de Informação (em extinção): 

 

BSI 

Período 2013/2 2014/1 2014/2 2015/1 2015/2 2016/1 

Curso BSI BSI BSI BSI BSI BSI 

Participação Docente 67,34% 22,73% 28,57% 38,89% 58,33% 90,91% 

Participação Discente 22,80% 51,33% 25,49% 22,62% 13,11% 32,00% 
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BCC 

Período 2013/2 2014/1 2014/2 2015/1 2015/2 2016/1 

Curso BCC BCC BCC BCC BCC BCC 

Participação Docente 50,90% 18,18% 50% 44,83% 64% 76% 

Participação Discente 20,82% 52,26% 16,17% 24,11% 26,16% 42,55% 



UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC 
CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ALTO VALE DO ITAJAÍ – CEAVI 
COMISSÃO SETORIAL DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - CSA  

  

 

 

 

 
 

 

 

Participação discente e docente do curso de Engenharia Sanitária: 

 

Período 2013/2 2014/1 2014/2 2015/1 2015/2 2016/1 

Curso ESA ESA ESA ESA ESA ESA 

Participação Docente 40,42% 47,83% 21,28% 36% 44% 68% 

Participação Discente 17,39% 67,15% 33,33% 28,99% 17,60% 23,94% 

 

 
 

 

Participação discente e docente do curso de Engenharia de Software (em implantação): 

 

ESO 

Período 2014/2 2015/1 2015/2 2016/1 

Curso ESO ESO ESO ESO 

Participação Docente 40% 43,75% 60% 81% 

Participação Discente 21,74% 29,17% 50,79% 56,38% 
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Com o intuito de motivar a participação de todos e apresentar resultados, a CSA repassa 

semestralmente os relatórios de avaliação aos diretores e chefes de departamento, para discussões 

com o NDE. A partir disso podem ser trabalhadas as possibilidades de melhorias, dentro da estrutura 

e especificidades de cada curso.  Com relação à divulgação, os relatórios são disponibilizados na 

página do CEAVI, em http://www.ceavi.udesc.br/?id=823 . Neste endereço a comunidade acadêmica 

pode acessar os relatórios de avaliação institucional por curso e por semestre letivo, conhecendo 

aspectos pontuais dos cursos oferecidos na UDESC Ibirama. 

 

 

Pesquisa de Acompanhamento – SAE/CSA 

 

A pesquisa de acompanhamento nasceu a partir de uma ação já realizada pelo Serviço de 

Apoio ao Estudante (SAE), que está alocado dentro da Direção de Extensão. A CSA/CEAVI buscou unir 

forças com o SAE e incluir, em um questionário já aplicado pelo SAE, questões que pudessem avaliar 

serviços e setores diversos do campus. A Comissão Setorial de Avaliação percebeu a necessidade de 

realizar esta avaliação partindo do fato de que os responsáveis pelos departamentos e setores do 

campus gostariam de conhecer a opinião dos usuários de seus serviços. Como a Avaliação 

Institucional não contempla aspectos tão específicos, foi feita a estruturação deste questionário de 

avaliação. Dessa forma, é possível conhecer o nível de satisfação dos usuários com cada um dos 

setores, avaliando horário de atendimento, serviços prestados e demais especificidades. 

O questionário foi estruturado com a participação das direções, chefias de departamento, 

SAE e CSA, e encontra-se disponível no Anexo I. Esta avaliação foi aplicada a partir do semestre letivo 

de 2015/1, sendo repetida em 2015/2 e 2016/1. As informações fornecidas pelos acadêmicos são 

tabuladas em planilha eletrônica, fornecendo dados estatísticos. As respostas discursivas são 

agrupadas para facilitar a análise. Após esta etapa, reúnem-se os diretores, chefes de departamento, 

membros da CSA e do SAE para discutir os apontamentos apresentados pelos alunos.  

A CSA percebe a necessidade de os acadêmicos receberem um retorno sobre os 

apontamentos que fazem nos processos de avaliação. Assim, a servidora responsável pelo SAE no 

CEAVI agrupa as ações a serem realizadas e estrutura um texto de feedback aos acadêmicos. Este 

retorno é disponibilizado ainda antes do término do semestre letivo, sendo enviado por e-mail a 
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todos os estudantes. No início do semestre de 2016/2, o texto do feedback referente a 2016/1 

também será disponibilizado impresso nas salas de aula. Dessa forma, os acadêmicos que não 

acessarem por e-mail, poderão ler o retorno da avaliação na própria instituição. 

Abaixo estão os textos de feedback repassados aos acadêmicos semestralmente: 

2015/1 Prezados acadêmicos! 
 
Em resposta aos apontamentos realizados por vocês na Pesquisa de Acompanhamento 
e Avaliação Institucional do primeiro semestre deste ano, a comissão de 
acompanhamento e a nova equipe de gestão reuniram-se para verificar possíveis 
melhorias. Seguem, abaixo, algumas providências/esclarecimentos: 
·          
      Quanto ao sinal Wi-Fi no Eliseu Guilherme: duas alternativas estão sendo 
estudadas. A primeira é negociar com a SDR a possibilidade de aumentar a capacidade 
da internet já existente na escola e deixá-la sem limite de acesso, para que possa ser 
utilizada também durante as aulas da Udesc. Caso essa negociação não seja viável, a 
Direção Administrativa estudará a viabilidade de um processo licitatório para compra e 
instalação dos equipamentos necessários, o que poderá levar alguns meses, ou seja, a 
internet no Eliseu ficaria para 2016-2; 
·         Quanto à central de cópias no Eliseu Guilherme:  problema solucionado!  Nesse 
semestre teremos uma copiadora e uma impressora funcionando na escola, sob 
comando do Centro Acadêmico de Ciências Contábeis - CACC. Os horários serão 
definidos pelo CACC de acordo com o período de maior movimento;   
·         Sala para Estudo na Escola Eliseu Guilherme: atendendo ao pedido de alguns 
acadêmicos, foi disponibilizada uma sala de estudo para os alunos da Udesc. Esta sala 
fica ao lado da biblioteca da escola; 
·         Sobre a utilização das monitorias: com base no resultado desta e das pesquisas 
anteriores, verifica-se que a monitoria dos cursos noturnos é pouco utilizada. Sabemos 
que a maioria dos alunos de Contábeis, Sistemas e Software trabalha o dia todo. 
Pensando nisso, alguns monitores passaram a ofertá-la via Skype, mas quase não houve 
procura. Caso realmente queiram auxílio do monitor, podem requisitar que seja 
utilizada essa ferramenta; 
·         Quanto às observações sobre as disciplinas: os chefes de departamento foram 
orientados a repassar aos professores do curso os apontamentos da pesquisa no âmbito 
das metodologias de ensino e processos de avaliação. Cada departamento avaliará 
melhorias que possam ser implantadas. Entretanto, vale salientar que muitos alunos 
reconheceram na pesquisa que seu baixo rendimento provém de suas próprias 
dificuldades e que necessitam de reforço sobre determinados assuntos. Portanto, parte 
desse progresso depende também de você, acadêmico! É importante que procure pelo 
professor ou monitor da disciplina para sanar suas dúvidas; 
·         Quanto aos professores: em 2015-2 teremos sete novos professores que foram 
aprovados em concurso público, o que possivelmente tornará ainda melhor a qualidade 
do ensino, pois muitos professores estavam sobrecarregados; 
·         Quanto à falta de laboratórios e os problemas de acesso durante as aulas: as 
providências serão tomadas conforme segue: 
- O antigo departamento de Engenharia Sanitária será convertido em um laboratório 
com 20 lugares; 
- Haverá processo licitatório para transformar as salas nº 8 e 9 em dois novos 
laboratórios com equipamentos adquiridos recentemente. Estes deverão estar 
disponíveis em 2016/1, se o processo licitatório ocorrer sem contratempos; 
-Para auxiliar na instalação ou problemas técnicos com data-shows e computadores, 
estamos contratando um bolsista para o NTI que irá cobrir o período noturno; 
- Para solucionar problemas de acesso aos programas e de login de alunos, o técnico 
universitário Deividy, que é coordenador do NTI, irá ajustar seu horário para estar à 
disposição até 19h30;  
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·         Quanto à estrutura física: sabemos que esse não é um ponto forte do CEAVI. Mas 
temos uma boa notícia! O processo de licitação para construção do prédio que irá 
abrigar os cursos e os laboratórios específicos já está em andamento. Catorze empresas 
enviaram ou estiveram presentes na sessão do dia 07 de julho de 2015. Por se tratar de 
licitação na modalidade de concorrência pública, primeiro são abertos os envelopes de 
habilitação das empresas e somente após análise da documentação é que teremos a 
sessão de abertura dos envelopes com as propostas de preços, que deve ocorrer em 
alguns dias. Dentre as empresas devidamente habilitadas, que participarem desta 
sessão, será vencedora aquela que tiver o melhor preço. A equipe de direção estará nas 
salas de aula em momento oportuno para conversar especificamente sobre este 
assunto. 

Estes foram os principais pontos que mereciam retorno com base no resultado 
da pesquisa. Esperamos contar novamente com sua participação no próximo semestre, 
à qual entendemos ser muito valiosa para uma gestão eficiente do CEAVI! 
  
 
Att. 
Comissão de Acompanhamento e de Avaliação Institucional 
Equipe Diretiva do CEAVI  
 

2015/2 Prezados acadêmicos! 
Em resposta aos apontamentos realizados por vocês na Pesquisa de 

Acompanhamento e Avaliação Institucional do segundo semestre deste ano, a comissão 
de acompanhamento, de avaliação setorial e a nova equipe de gestão reuniram-se para 
verificar possíveis melhorias. Seguem, abaixo, algumas providências/esclarecimentos: 
Quanto à Coordenação de Estágios de cada curso: a Direção de Ensino realizou uma 
reunião com os três coordenadores para repassar os resultados da pesquisa, onde os 
mesmos garantiram que vagas de estágios ficaram ociosas em 2015/2 e que melhorias 
no processo de início, tramitação e conclusão dos estágios serão providenciadas a fim 
de aperfeiçoar constantemente; 
Quanto às observações sobre as disciplinas: os chefes de departamento foram 
orientados a repassar aos professores do curso os apontamentos da pesquisa no 
âmbito das metodologias de ensino, processos de avaliação e postura de trabalho. Cada 
departamento avaliará melhorias que possam ser implantadas.  Entretanto, vale 
salientar que, novamente, muitos alunos reconheceram que seu baixo rendimento 
provém de suas próprias dificuldades e que necessitam de reforço sobre determinados 
assuntos. Portanto, parte desse progresso depende também de você, acadêmico! É 
importante que procure pelo professor ou monitor da disciplina para sanar suas 
dúvidas; 
Quanto às queixas sobre a Cantina: a Direção Administrativa repassará ao responsável 
pela cantina todos os apontamentos e sugestões dadas por vocês; 
Quanto ao sinal Wi-Fi no Eliseu Guilherme: conforme prometido no semestre anterior, 
verificou-se a possibilidade de permitir a todos os alunos o acesso à internet da escola. 
Porém, foi liberado apenas para professores. A Direção Administrativa voltará a 
negociar com a direção da escola em 2016; 
Quanto aos laboratórios e os problemas com internet: no decorrer de 2016-1, serão 
providenciados dois novos laboratórios de informática no Ceavi. Além disso, a equipe 
do Núcleo de Tecnologia de Informação – NTI será ampliada com dois novos técnicos 
universitários, que prestaram concurso público recentemente; 
Intercalar atividades entre Ceavi e Eliseu Guilherme: alguns alunos mencionaram que 
gostariam de ter mais atividades culturais, de saúde e outras também no Eliseu. 
Realmente, acabamos concentrando mais no Ceavi durante esse ano e passaremos a 
intercalar, em 2016, as atividades que forem possíveis. Vale ressaltar que a semana de 
calouros sempre ocorrerá onde estiverem alocadas as primeiras fases; 
Quanto à central de cópias: não é um setor mantido pela universidade e o centro 
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acadêmico assumiu por falta de empresa interessada na licitação. Será repassado ao 
CAES (Eng. Sanitária) e ao CACC (Ciências Contábeis) um feedback dos apontamentos da 
pesquisa. Queixas rotineiras podem ser repassadas diretamente aos responsáveis pelos 
centros acadêmicos. A central de cópias do Ceavi é conduzida pelo CAES e a do Eliseu é 
responsabilidade do CACC;    
Quanto à comunicação: recebemos pedidos para que haja um maior repasse das 
informações em sala de aula. Porém, isso não será possível, pois não podemos 
interromper o ensino a todo momento. Pedimos que todos verifiquem com mais 
freqüência os e-mails da Assessoria de Comunicação do Ceavi, os e-mails da Secretaria 
Acadêmica, os perfis da Udesc Ibirama no Facebook e a página do Ceavi. As 
informações de interesse coletivo são postadas nesses veículos de comunicação. Além 
disso, em caso de dúvidas, podem procurar pelo setor responsável; 
Quanto à estrutura física: o início das obras foi comprometido pelas constantes chuvas, 
mas a empreiteira já está finalizando as medições necessárias e que vão orientar os 
trabalhos de terraplanagem, estaqueamento e outros.  As obras devem iniciar 
efetivamente nas próximas semanas.  

Estes foram os principais pontos que mereciam retorno com base no resultado 
da pesquisa. Esperamos contar novamente com sua participação no próximo semestre, 
à qual entendemos ser muito valiosa para uma gestão eficiente do CEAVI! 
 
Att.  
Comissão de Acompanhamento e de Avaliação Institucional 
Equipe Diretiva do CEAVI  

                                       
 

2016/1 A equipe do SAE, membros da Comissão Setorial de Avaliação e os diretores da Udesc 
Ibirama reuniram-se para verificar possíveis melhorias em relação aos apontamentos 
realizados pelos acadêmicos na Pesquisa de Acompanhamento e Avaliação Institucional 
do primeiro semestre deste ano. Seguem, abaixo, algumas 
providências/esclarecimentos: 
  
Quanto ao sinal Wi-Fi no Eliseu Guilherme: no início deste semestre, a Direção Geral e 
Administrativa conseguiram liberação do sinal Wi-fi do Eliseu Guilherme para alunos e 
professores. Os chefes de departamento comunicaram seus alunos por e-mail de que a 
senha de acesso poderia ser retirada com os professores. Porém, a internet da escola é 
de apenas 2MG, tornando quase impossível sua utilização por muitas pessoas ao 
mesmo tempo. Existe ainda a possibilidade de a Direção Administrativa realizar um 
processo licitatório para compra e instalação dos equipamentos necessários para uma 
internet de qualidade no Eliseu, o que poderá levar alguns meses. Estuda-se o quanto 
isso será proveitoso, realmente, pois até a conclusão do processo e instalação da rede, 
faltará pouco tempo para que sejam concluídas as novas instalações do Ceavi; 
  
Quanto à internet no Ceavi: a Direção Geral está negociando um apoio técnico 
intensivo, de uma semana, da equipe da SETIC (Secretaria de Tecnologia da Informação 
e Comunicação) da Udesc para que sejam solucionados alguns problemas relacionados 
à distribuição da rede de internet no centro; 
  
Sala para Estudo na Escola Eliseu Guilherme: houve novamente solicitação de uma sala 
para realizar estudos e pesquisas no Eliseu. Essa demanda já foi solucionada e divulgada 
no feedback da pesquisa 2015-1, enviada para o e-mail de todos os alunos. A sala de 
estudo fica ao lado da biblioteca da escola. Não é viável deslocar parte de nossa 
biblioteca para o Eliseu, mas os livros solicitados pelos acadêmicos da noite, via sistema 
de empréstimo, são levados até a escola. Caso queiram mais informações, podem 
entrar em contato com a bibliotecária através do e-mail: dayane.dornelles@udesc.br; 
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Quanto ao horário da Biblioteca: cometemos um erro ao colocar que o horário da 
Biblioteca é das 7h30 às 22h20. Na verdade, é até 22h. Já tivemos um período em que o 
atendimento era até 22h20 e verificamos que a utilização é muito restrita pelos 
acadêmicos, tornando dispensável esse horário estendido; 
  
Quanto à central de cópias: os centros acadêmicos responsáveis foram contatados para 
estruturar um horário único e contínuo de atendimento diário, que será das 16h30 às 
21h no Ceavi e das 18h30 às 21h30 no Eliseu. Os alunos terão que se organizar para a 
utilização da central de cópias, pois atualmente não é possível fornecer atendimento 
contínuo nos três turnos. Além disso, os professores serão estimulados a utilizar mais o 
Moodle, facilitando a impressão de materiais com antecedência; 
  
Sobre a postagem de materiais no Moodle: os professores serão orientados, pelos 
chefes de departamento, a postarem com 48h de antecedência os materiais de aula no 
Moodle, para que os alunos possam vir com esse material impresso; 
  
Sobre a cantina: o diretor administrativo irá repassar as seguintes sugestões aos 
proprietários da cantina: a) colocar uma grade com os horários de atendimento para 
que todos possam estar cientes. Destacamos que, atendendo pedidos da última 
pesquisa, a cantina estendeu seu horário até as 22h por uma semana e não houve 
procura alguma. Portanto, dificilmente será estendido o horário noturno, pois o 
movimento não compensa; b) Oferecer mais opções de lanches saudáveis; c) Preparar-
se com mais lanches para os intervalos de aula, especialmente noturno, pois quem 
chega um pouco depois se queixa de ficar sem opção; 
  
Quanto às observações sobre as disciplinas: os chefes de departamento foram 
orientados a repassar aos professores do curso os apontamentos da pesquisa no âmbito 
das metodologias de ensino e processos de avaliação. Cada departamento avaliará 
melhorias que possam ser implantadas. Entretanto,vale salientar que muitos alunos 
reconheceram na pesquisa que seu baixo rendimento provém de suas próprias 
dificuldades e que necessitam de reforço sobre determinados assuntos. Portanto, parte 
desse progresso depende também de você, acadêmico! É importante que procure pelo 
professor ou monitor da disciplina para sanar suas dúvidas e que se dedique com 
leituras e exercícios extras; 
  
Reclamações ou sugestões sobre alguns setores: de um modo geral, os setores do 
Ceavi foram muito bem avaliados. As poucas reclamações e/ou sugestões serão 
repassadas aos responsáveis para que se busque melhorar a prestação do serviço; 
  
Sobre a Assessoria de Comunicação: vários alunos apontaram que é exagerada a 
quantidade de e-mails recebida diariamente da Assessoria de Comunicação Geral da 
Udesc. Isso tem prejudicado a comunicação interna, pois através da Assessoria do Ceavi 
são enviadas as oportunidades de bolsa, estágio e comunicados importantes, os quais 
acabam ignorados, infelizmente. Diante disto, pretendemos entrar em contato com a 
Assessoria de Comunicação Geral da Udesc para propor uma nova forma de divulgar 
notícias, aliviando as caixas de e-mail dos acadêmicos. Esta mudança não depende 
exclusivamente do Ceavi e pode demorar um pouco. Portanto, tentem não ignorar os e-
mails internos que são identificados como [Alunos-Ceavi] no campo “assunto”;     
  
Quanto à distribuição de disciplinas que são pré-requisitos: os chefes de 
departamento afirmam que tentam tomar o cuidado de não alocar disciplinas que são 
pré-requisitos no mesmo dia. No entanto, essa decisão depende também da 
disponibilidade de horários dos professores substitutos (contratados temporariamente) 
e, por isso, nem sempre é possível; 
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Aulas com utilização de laboratório: a alocação de disciplinas que utilizam laboratórios 
é feita com base na fase. Portanto, os acadêmicos que não estão na fase regular 
acabam prejudicados nesta distribuição, com parte das aulas no Ceavi e outra no Eliseu; 
  
Sobre a aplicação desta pesquisa: aplicada semestralmente desde 2012-1, a pesquisa 
de acompanhamento do SAE já levantou muitas informações relevantes que guiaram as 
decisões dos chefes de departamento e da equipe gestora. Entretanto, optou-se por 
passar a aplicá-la uma vez por ano a partir de agora, sempre no primeiro semestre, pois 
se observou que as queixas praticamente se repetem de um semestre para outro. 
Soma-se a isto a realização de outras pesquisas que já são semestrais, como a avaliação 
institucional e a de professores em estágio probatório; 
  
Caixa de sugestões:  a partir de 2016-2, colocaremos uma caixa de sugestões no pátio 
do Ceavi e do Eliseu para que os alunos possam continuar contribuindo, independente 
da aplicação da pesquisa. 

  
Estes foram os principais pontos que mereciam retorno com base no resultado 

da pesquisa. Esperamos contar novamente com sua participação no próximo ano, à qual 
entendemos ser muito valiosa para uma gestão eficiente do Ceavi! 
  
 
Att. 
Equipe Diretiva do CEAVI 
SAE – Serviço de Apoio ao Estudante 
CSA – Comissão Setorial de Avaliação 
 

 

 

 

Página da Comissão Setorial de Avaliação Institucional – CEAVI 

 

Uma das ações da atual CSA do CEAVI consistiu na reestruturação da página da comissão, 

tornando as informações mais acessíveis a todos os interessados. Com o intuito de apresentar a 

importância da avaliação institucional, a página inicial (http://www.ceavi.udesc.br/?id=822) já 

contempla os principais aspectos que são levados em conta pelos respondentes. Assim, em um 

esquema rápido de perguntas e respostas, a CSA responde aos seguintes questionamentos: 

O que é a Avaliação Institucional? 

Para que serve? 

O que a UDESC faz com os resultados? 

O que eu ganho com isso? 

A página da CSA também disponibiliza as atas das reuniões realizadas, a portaria de 

nomeação da comissão, os resultados das avaliações anteriores, ações realizadas e a realizar e 

também a missão e a visão da UDESC.  

 

Enquete – abandono de curso 2015/1 

 

No semestre de 2015/1 o SAE realizou uma pesquisa com os acadêmicos em abandono de 

curso, a fim de identificar os principais motivos que levaram os estudantes a não renovarem suas 

matrículas na instituição. Apesar de não tratar-se de uma iniciativa da CSA, esta pesquisa contribuiu 

significativamente com o trabalho da comissão, pois os dados foram disponibilizados aos gestores. 
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Através da tabulação dos dados em planilha eletrônica foi elaborada a tabela abaixo, que 

aponta os principais motivos de desistência: 

Tabulação dos Resultados  

   Motivos apontados: 
 

Quantidade 

Problemas de saúde 
 

1 

 Licença maternidade 
 

3 

 Dificuldades de conciliar família e estudo 
 

6 

 Dificuldades financeiras 
 

3 

 Falta de afinidade com o curso   22 

 Dificuldade de conciliar trabalho e estudo   19 

 Problemas familiares 
 

2 

 Dificuldades com transporte 
 

1 

 Dificuldades de adaptação com a cidade 
 

2 

 Dificuldades de aprendizagem/entendimento das matérias 
 

5 

 Dificuldades de relacionamento com colegas 1 

 Dificuldades de relacionamento com professores 2 

 Estrutura física da universidade 
 

1 

 Outro. Descreva no campo abaixo 
 

11 

 

Em diversas reuniões entre a CSA, chefes de departamento e diretores, se observa 

nitidamente que o quesito “falta de afinidade com o curso” é de fato um dos principais motivos da 

evasão. Isso ocorre porque geralmente o acadêmico ingressa no curso sem ter conhecimento da 

grade curricular, criando uma falsa expectativa.  

Os cursos de Engenharia de Software (em implantação), Sistemas de Informação (em 

extinção) e Ciências Contábeis são cursos noturnos, o que justifica o segundo motivo mais pontuado 

para a desistência. Ao trabalhar durante todo o dia, alguns acadêmicos enfrentam dificuldades para 

dedicarem-se aos estudos.  

Levando em conta estes dois aspectos, os professores das fases iniciais buscam apresentar a 

estrutura do curso, grade curricular e campo de trabalho para as áreas de atuação. Dessa forma, é 

possível apresentar os objetivos dos cursos de maneira mais efetiva aos ingressantes.  

Além disso, continuamente as direções e chefias de departamento buscam traçar ações que 

diminuam a evasão. Exemplo disso são as diversas modalidades de bolsa ofertadas aos acadêmicos, 

possibilitando apoio financeiro aos estudantes. Com isso, é possível que a instituição consiga 

contribuir com a permanência dos estudantes no município. 

 

Perfil do aluno ingressante 

 

No momento da matrícula, o ingressante é convidado a responder um questionário que visa 

definir o perfil do calouro do CEAVI. Este questionário passou a ser aplicado no semestre de 2013/2, 

e desde então já sofreu algumas adaptações.  

Inicialmente, um dos principais objetivos era simplesmente identificar o município de 

procedência dos estudantes. Dessa forma, percebeu-se que o curso de Engenharia Sanitária é o que 

recebe um maior número de estudantes oriundos de outras regiões do estado. Os cursos de Ciências 
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Contábeis e Engenharia de Software recebem, de maneira geral, estudantes de municípios da região 

de Ibirama.  

A partir do primeiro semestre de 2015 buscou-se reestruturar novamente o questionário 

aplicado, e a tabulação dos dados passou a ser feita por curso. Com isso, tornou-se mais fácil 

identificar diferenças entre o perfil do ingressante de cada um dos cursos. 

O questionário aplicado com os acadêmicos no momento da matrícula encontra-se no Anexo 

II. 

Dentre as características mais marcantes da pesquisa aplicada em 2015/1 e em 2015/2, 

destacam-se os seguintes fatos: 

- O curso de Engenharia de Software recebe em sua maioria alunos do sexo masculino. Em 

2015/1, 93% dos calouros eram homens, e em 2015/2 o percentual foi de 86%. 

- A média geral de idade dos ingressantes fica entre 17 e 20 anos para todos os cursos; 

- A maioria dos ingressantes concluiu o ensino médio em escolas públicas; 

- Quanto à expectativa em relação ao curso, a maioria dos calouros busca, ao ingressar na 

graduação, qualificar-se para o mercado de trabalho. 

- 56% dos calouros do curso de Ciências Contábeis de 2015/1 declararam que já estão 

trabalhando. Em 2015/2 este percentual foi de 67%. O curso destaca-se por possuir o maior número 

de alunos no mercado de trabalho, conciliando estudos e profissão. 

- Já os ingressantes de Engenharia Sanitária buscam conciliar estudo e estágio/bolsa de meio 

período. 50% dos calouros de 2015/1 declarou ter este objetivo. 

 

 

 

Ações futuras 

 

 

Com o intuito de realizar processos de avaliação focando em melhorias, a CSA do CEAVI 

busca constantemente aprimorar os seguintes aspectos: 

 Divulgação dos prazos de avaliação das ações dos cursos, motivando a participação 

de discentes e docentes; 

 Proposição de melhorias, através de reuniões realizadas com a equipe diretiva do 

campus; 

 Divulgação de feedback à comunidade acadêmica, para que o processo de avaliação 

possa trazer e demonstrar resultados; 

 Implementação de melhorias constantes nos meios diversos de avaliação. Isso inclui 

a revisão semestral dos instrumentos de avaliação e a identificação da demanda por 

novos aspectos que necessitem ser avaliados; 

 Manutenção constante da página da CSA, mantendo os dados referentes à Avaliação 

Institucional sempre atualizados. 
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ANEXO I 

PESQUISA PARA AÇÕES DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO – 2015 

 

  

1. Dados de identificação 

1.1. Curso: ____________________________________     1.2. Ano e semestre de 

ingresso:_________________ 

 

1.3. Aluno Cotista?  (    )Sim/ Cotas para negros       (    )Sim/Cotas escola pública       (    )Não entrou 

por cotas 

 

1.4: Ocupação atual:  

(     )Está empregado         (    )É bolsista/monitor da UDESC         (    )Apenas estuda         (    )É profissional 

autônomo       

                   (    )Faz estágio não obrigatório      (    )Faz estágio obrigatório    (    )Tem emprego temporário  

 

2. Você possui alguma situação específica que interfere em sua vida acadêmica? Se sim, qual? 

(   )Não 

(   )Sim:    (   )Dificuldades Financeiras       (   )Gestante        (   )Dificuldade em conciliar trabalho e estudo                       

(   )Doença Crônica (qual):________________________________________________   (   ) Uso de 

drogas lícitas           (   )Uso de drogas ilícitas (proibidas)          (   ) Outra situação 

(qual):____________________________________ 

 

2.1. Se faz uso de algum tipo de droga, assinale a alternativa correspondente: 

(    ) Preciso de ajuda.          (    )Já busquei ajuda.            (   ) Não preciso de ajuda.     

 

 

3. Avalie seu desempenho enquanto aluno:  

 Ótimo Bom Regular Ruim 

Frequência às aulas: falta pouco, é assíduo.     

Pontualidade: raramente se atrasa ou sai antes do término das 
aulas.  

    

Rendimento/aprendizagem nas disciplinas (em geral)     
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4. Você possui dificuldade de aprendizagem em alguma disciplina em específico?  

(    )Sim       (    )Não    

Se sim, diga qual ou 

quais:_____________________________________________________________________ 

* Se for abreviar, utilize as siglas corretas para as disciplinas de cada curso. Não esqueça de 

mencionar o número. Ex. CON I, CDI II, etc.      

 

4.1.  Assinale a opção que acredita ser a melhor justificativa para seu baixo rendimento na(s) 

disciplina(s) em que possui dificuldade (é possível assinalar mais de uma alternativa, desde que 

realmente corresponda à realidade): 

ATENÇÃO! Se na questão anterior, você mencionou mais de uma disciplina, deixe claro no 

parênteses a qual está se referindo:  

 

 Dedico-me pouco ao conteúdo da disciplina. Preciso de leituras e exercícios extras, etc.  (                           
) 

 Não procuro pelo professor ou monitor da disciplina para esclarecer minhas dúvidas. (                                
) 

 Realmente tenho dificuldades de acompanhar a disciplina e preciso de aulas de 
reforço/nivelamento sobre este assunto. (                                    ) 

 O professor da disciplina possui conhecimento abaixo do esperado. (                                              ) 

 O professor da disciplina não possui boa metodologia e/ou boa didática. (                                         ) 

 O professor da disciplina ministra conteúdos que estão além do nível de compreensão da turma. 
(               ) 

 Outra opção. Especifique:  

 

5. Você costuma buscar auxílio diante das dificuldades de aprendizagem?  

(    )Sim        (    )Não        (   ) Às vezes  

 

5.1. De que forma busca esse auxílio? (é possível assinalar mais de uma opção) 

(   )Monitoria     (   )Professor     (   )Colegas     (   )Pesquisa na internet/livros    (   ) 

Outros:__________________     

 

5.2. Caso NÃO use a monitoria, assinale o motivo: 

(    ) Não há monitoria para a(s) disciplina(s) que tenho dificuldades. Qual 

disciplina:______________________ 

(    ) Não tenho tempo, pois trabalho durante o dia e estudo à noite. 
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(    ) O horário é inadequado. Passaria a utilizar se fosse de _________________________ , 

às__________hrs 

(    ) Outro motivo. Descreva-

o:_________________________________________________________________ 

  

 

6. Você já desistiu ou pensa em desistir de alguma disciplina?(Não esqueça de mencionar o  

número. Ex. CON I, CDI II, etc.      

 

(    )Já desisti da(s) disciplina(s): 

_________________________________________________________________  

Motivo: 

__________________________________________________________________________________

__ 

(    )Estou pensando em desistir da(s) 

disciplina(s):__________________________________________________   

Motivo: 

__________________________________________________________________________________

__    

(    )Nunca desisti        

(    ) Não penso em desistir de nenhuma disciplina 

 

7. Qual ou quais das situações abaixo o fariam desistir de seu curso de graduação neste momento? 

 

(   )Dificuldades financeiras. 

(   )Falta de afinidade com o curso. 

(   )Dificuldade de conciliar trabalho e estudo. 

(   )Problemas familiares. 

(   )Dificuldades com transporte. 

(   )Dificuldades de adaptação com a cidade. 

(   )Dificuldades de aprendizagem. 

(   )Dificuldades de relacionamento com colegas. 

(   )Dificuldades de relacionamento com 

professores. 

(   )Estrutura física da universidade. 

dia da semana 
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(   )Outro. 

Descreva:__________________________________________________________________________ 

  

(   )Não pretendo desistir. 

 

8. No atual semestre, você sofreu alguma forma de preconceito/discriminação no CEAVI? Assinale 

a opção que corresponde à situação vivenciada:  

 
  

Sim, de 
acadêmico

s 

Sim, de 
professore

s 

Sim, de 
funcionári

os 

Nunca 
ocorre

u 

Preconceito/discriminação quanto a minha raça/cor.       

Preconceito/discriminação quanto a minha opção sexual.     

Preconceito/discriminação quanto a minha classe social.      

Preconceito/discriminação por dificuldades de 
aprendizagem.  

    

Outras formas de preconceito/ discriminação. Especifique:  
 

    

 

9. Pretende atuar na área do curso quando concluir sua graduação?  

(    )Sim        (    )Não       (   )Ainda estou em dúvida   (   ) Não sei 

 

10. Avalie os serviços prestados pelos setores da universidade com base no semestre atual: 

 

Departamento do Curso Ótimo Bom Regula
r 

Ruim 

Clareza das informações prestadas:     

Atuação da Chefia do Departamento:     

Atendimento extraclasse dos professores: 
(   ) Não utilizo 

 

Coordenação de Estágios Ótimo Bom Regula
r 

Ruim 

Atendimento prestado:     

Clareza das informações prestadas:     

Busca de locais para o aluno realizar 
estágios: 

    

 

Secretaria Acadêmica Ótimo Bom Regula
r 

Ruim 

Horário de atendimento do setor:     
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Clareza das informações prestadas:     

Prazo para emissão de documentos:     

 

Biblioteca Ótimo Bom Regula
r 

Ruim 

Horário de atendimento do setor:     

Eficiência dos atendentes:     

Qualidade do acervo:     

Quantidade do acervo:     

Facilidade em localização de materiais:     

 

Setor de Pesquisa e Pós-graduação Ótimo Bom Regula
r 

Ruim 

Eficiência do atendimento:     

Clareza das informações prestadas:     

(   ) Não utilizo 

 

 

Extensão e SAE Ótimo Bom Regula
r 

Ruim 

Horário de atendimento do setor:     

Clareza das informações prestadas:     

Prazo para emissão de documentos:     

 

Núcleo de Tecnologia e Informação - NTI Ótimo Bom Regula
r 

Ruim 

Qualidade do sinal Wi-fi     

Qualidade dos equipamentos de 
laboratório: 

    

 

 

Cantina (Atenção: atividade 
TERCEIRIZADA)* 

Ótimo Bom Regula
r 

Ruim 

Horário de atendimento:     

Qualidade do atendimento prestado:     

Qualidade dos produtos:     

Preços praticados:     

(   ) Não utilizo 

 

Central de Cópias (Atenção: atividade 
TERCEIRIZADA)* 

Ótimo Bom Regula
r 

Ruim 

Horário de atendimento do setor:     

Qualidade do serviço oferecido:     

Presteza dos atendentes:     
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Preços praticados:     

(   ) Não utilizo 

 

*  Atividade não é prestada pela UDESC. 

 

 

10.1. Gostaria de deixar alguma sugestão/comentário com relação ao atendimento dos setores? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________ 

 

 

11. Se considerar oportuno, deixe seu 

nome:_____________________________________________________ 

 

 

Agradecemos sua colaboração! 
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ANEXO II 

 

QUESTIONÁRIO PARA PERFIL DO ALUNO QUE INGRESSA NO 

CEAVI 

 

1. Nome: _______________________________ 

_______________________________________ 

                                                             

2. Gênero:  

a. (  )Masculino       b . (  ) Feminino  

 

3. É portador de alguma necessidade especial? 

(   ) Não 

(   ) Sim, qual: (   )Visual (    ) Cadeirante (    )Auditiva    (   ) Outra: 

__________________   

 

 4. Origem: 

a) Município de Nascimento: 

 

_______________________________________ 

 

b) Município de Procedência: 

 

_______________________________________ 

 

5. Curso:  

 

_______________________________________ 
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6. Idade: 

a. (  ) até 16 

b. (  ) de 17 a 20 

c. (  ) de 21 a 23 

d. (  ) de 24 a 27 

e. (  ) de 27 a 30 

f. (  ) Acima de 30 anos 

 

7. Em que tipo de instituição você concluiu o ensino médio? 

a. (  ) todo em escola particular  

b. (  ) todo em escola pública  

c. (  ) maior parte em escola pública  

d. (  ) maior parte em escola particular  

e. (  ) escola particular com bolsa de estudos  

 

8. Você concluiu o ensino médio através de que modalidade?  

a. (  ) ensino médio regular  

b. (  ) supletivo  

c. (  ) educação de jovens e adultos - EJA  

d. (  ) técnico profissionalizante  

 

9. Chegou a interromper os estudos de ensino fundamental ou médio em algum 

momento da vida? 

a. (   ) Não 

b. (   ) Sim 

 

Se sim, em que momento interrompeu os estudos? 

(  ) Ensino Fundamental 

(  ) Ensino Médio 
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De quanto tempo foi à interrupção? 

_______________________________________ 

 

10. Chegou a iniciar e interromper uma graduação em algum momento da sua 

vida? 

a. (  ) Não 

b. (  ) Sim 

Se sim, quanto tempo ficou parado? 

_______________________________________ 

 

Qual era seu curso de graduação que foi interrompido? 

_______________________________________ 

 

Qual o motivo da interrupção? 

_______________________________________ 

 

11. Participou de curso pré-vestibular? 

a. (  ) Sim 

b. (  ) Não 

 

12. O que você espera do seu curso superior? (É possível assinalar mais de uma 

opção.) 

a. (  ) Qualificação voltada para futuro emprego  

b. (  ) Aumento de conhecimento  

c. (  ) Melhoria da situação profissional atual  

d. (  ) Formação voltada para a pesquisa científica 

e. (  ) Desenvolvimento pessoal 

f.  (  ) Outras. Quais? 

_______________________________________ 
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13. Como você ficou sabendo do Vestibular da UDESC? 

a. (  ) Através de conhecidos 
b. (  ) Através da Internet 
c. (  ) Através de propaganda em televisão 
d. (  ) Através de propaganda em jornal 
e. (  ) Através de propaganda em rádio 
f. (  ) Através de folder de divulgação 
g. (  ) Através do colégio em que cursei o Ensino Médio 
h. (  ) Através de um projeto da UDESC  
i. (  ) Outro. Especifique: _______________________________________ 
 

14. Por que optou pelo seu curso de graduação? (Mais de uma opção pode ser 

assinalada) 

a. (  ) Por ser um curso gratuito 
b. (  ) Por ser exatamente o curso que me interessa 
c. (  ) Pretendo ver se me identifico com o curso 
d. (  ) Identifico-me com as profissões relacionadas ao curso 
e. (  ) Influência de familiares e amigos 
f. (  ) Perspectiva salarial 
g. (  ) Facilidade de conseguir emprego 
h. (  ) Por ser perto de minha residência 

 

15. Você está trabalhando no momento? 

a. (  ) Sim 

b. (  ) Não 

 

16. Durante o curso de graduação você pretende: 

a. (  ) Conciliar trabalho e estudos 

b. (  ) Dedicar-se somente aos estudos 

c. (  ) Trabalhar meio período em estágio ou como bolsista 

 

17. Como pretende manter-se enquanto cursa sua graduação na UDESC? 

a. (  ) Terá apoio financeiro dos pais; 

b. (  ) Terá apoio financeiro dos avós ou parentes; 

c. (  ) Pretende conseguir estágio em empresas; 

d. (  ) Pretende conseguir um emprego; 

e. (  ) Pretende conseguir bolsa da UDESC; 
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f. (  )  Outra opção.Especifique: 

_______________________________________ 

 

18. Qual a ocupação de seus pais? 

Pai: _______________________________________ 

Mãe: _______________________________________ 

Caso tenha apoio financeiro de outra(s) pessoa (s), favor especificar: 

 

Parentesco:_____________________________ 

 

Ocupação:______________________________ 

 

Parentesco: _____________________________ 

 

Ocupação: ______________________________ 

 

Parentesco: _____________________________ 

 

Ocupação: ______________________________ 

 

Parentesco: _____________________________ 

 

Ocupação: ______________________________ 

 

19.  Em relação à sua residência, assinale a opção em que se enquadra: 

a. (  ) resido com meus pais, no município de Ibirama; 

b. (  ) resido com meus pais em município vizinho ao do campus; 

c. (  ) terei de alugar um imóvel na cidade. 
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20. Qual meio de transporte pretende utilizar para chegar ao CEAVI? 

a. (  ) bicicleta; 

b. (  ) carro próprio; 

c. (  ) carro da família; 

d. (  ) carona; 

e. (  ) transporte coletivo pago; 

f. (  ) transporte coletivo gratuito; 

g. (  ) não dependerei de transporte. 

 

 

 


