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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE MINAS
UFG / CAC

Subdividimos os questionário em
tópicos:
•

•
•

•

Didática e Obrigações dos
Professores – perguntas 1 a 12;
Monitoria – perguntas 13 e 14;
Eventos de Extensão, Projetos de
Pesquisa e Iniciação Científica –
pergunta 15, 19, 20, 21, 26, 27, 28 e 29;
Desempenho do Curso sob a Ótica
do Aluno – pergunta 16 a 18;

Subdividimos os questionário em 8
tópicos:
•

•

Ações Comunitárias e Cotidianas –
perguntas 22 a 25;
Infraestrutura do Campus/do
Departamento – perguntas 30 a 37;

•

Biblioteca – perguntas 38 a 42;

•

Informática – perguntas 43 e 44.

sugestão:
•

•

•

Estes questionário é aplicado aos alunos ingressantes
(calouros) por ocasião da matrícula.
Eles ainda não estão familiarizados com a estrutura do
curso e/ou do Campus e nem têm condições de responder
algumas questões.
As perguntas para eles deveriam ser mais no sentido das
expectativas com relação ao curso e não ter o caráter
avaliativo como é feito para os outros alunos.

Didática e Obrigações dos Professores – questões
de 1 a 12
1) Distribuição percentual dos alunos de acordo com o tipo de opinião em
relação à se o plano de ensino é discutido no início de cada disciplina pelos
docentes.

Didática e Obrigações dos Professores – questões
de 1 a 12

2) Distribuição percentual dos alunos de acordo com o tipo de opinião
em relação à se os planos de ensino contém todos os seguintes
aspectos: objetivos, procedimentos de ensino e de avaliação,
conteúdos e bibliografia da disciplina.

Didática e Obrigações dos Professores – questões
de 1 a 12
3) Distribuição percentual dos alunos de acordo com o tipo de opinião
em relação à importância das orientações contidas nos planos de
ensino e sua relevância para o desenvolvimento do curso.

Didática e Obrigações dos Professores – questões
de 1 a 12
4) Distribuição percentual dos alunos de acordo com o tipo de opinião
em relação à técnica de ensino utilizada, predominantemente, pela
maioria dos professores.

Discussões
•
•

•

•

•

Didática e Obrigações dos Professores – perguntas 1 a 12
Estes assuntos já são abordados individualmente na avaliação
do docente pelo discente.
O fato destes serem abordados coletivamente serve como meio
de comparação entre os resultados individuais e o coletivo no
departamento.
Isso permite às coordenações de curso identificarem as
deficiências na equipe, o que pode ser muito produtivo.
Achamos, no entanto que os resultados individuais podem
passar por um tratamento estatístico e fornecerem este mesmo
tipo de informação coletiva.

Discussões
•
•

•

•

Didática e Obrigações dos Professores – perguntas 1 a 12
A duplicidade de informações pode, no entanto gerar mais dados para
avaliar desvios de avaliação entre um questionário e outro.
Não possível avaliar ainda a relevância de tal procedimento, acredito que
reuniões futuras entre PRODIRH, PROGRAD, Coordenador de Graduação
do Campus Catalão e outras coordenações de curso possam nos auxiliar
quanto a isso.
A avaliação dos alunos nas perguntas de 1 a 12 estão consoantes à
filosofia de qualidade de ensino, pesquisa e extensão que
desenvolvemos no Departamento de Engenharia de Minas UFG/CAC.

Discussões
•
•

•

•

Monitoria – perguntas 13 e 14
É inegável a importância do programa de monitoria para
auxiliar a melhoria da qualidade de ensino.
Infelizmente o número de bolsas destinadas ao
Departamento de Engenharia de Minas – que no ano de
2010 foi apenas 2 monitorias – é inaceitável e foi feito de
forma aleatória (alguns cursos no Campus ficaram com 3
monitorias e a maioria com 2) e não condiz com nossa
expectativa e aspiração de fazer do curso de Engenharia de
Minas um curso de excelência.
A avaliação dos alunos nas perguntas de 13 e 14 refletem
também nossa insatisfação quanto aos critérios utilizados e
a distribuição de bolsas do programa de monitoria da UFG.

Discussões
•

Eventos de Extensão, Projetos de Pesquisa e
Iniciação Científica – pergunta 15, 19, 20, 21, 26, 27, 28 e
29

•

O desempenho do nosso curso quanto a estas questões
está ligado a um tema maior e mais delicado que é o
REPASSE DE VERBAS AO CURSO pela UFG.

•

A participação em congressos e eventos científicos é em
parte condicionada à infraestrutura para realização destes
projetos e em parte pela verba disponível para tal.

•

Lutamos com dificuldade nas duas frentes.

Discussões
•

Eventos de Extensão, Projetos de Pesquisa e Iniciação
Científica – pergunta 15, 19, 20, 21, 26, 27, 28 e 29

•

A limitação do número de bolsas PIBIC e PIVIC por
docentes na UFG é um fato questionável – por docente
doutor apenas 1 bolsa PIBIC.

•

O curso de Engenharia de Minas possui muitos alunos com
média superior a 7,0 que desejam participar do programa de
iniciação científica, mas as limitações impedem que todos
sejam contemplados neste tipo de programa.

Discussões
•

Eventos de Extensão, Projetos de Pesquisa e Iniciação
Científica – pergunta 15, 19, 20, 21, 26, 27, 28 e 29

•

Os professores doutores e mestres têm se empenhado neste
sentido, abrindo vagas aos alunos de acordo com as normas da
UFG.

•

A resposta dos alunos a estas perguntas é o reflexo da procura,
que tem sido muito superior às bolsas contempladas, o que
gera frustrações entre os alunos, que desejam participar de
projetos dentro do departamento e não conseguem.

Discussões
•

Eventos de Extensão, Projetos de Pesquisa
e Iniciação Científica – pergunta 15, 19, 20,
21, 26, 27, 28 e 29

•

O quadro docente e discente sabe da
importância destes eventos e projetos para o
desenvolvimento do curso e faz aqui seu apelo
para que a UFG amplie esse programa.

Discussões
•

Desempenho do Curso sob a Ótica do Aluno – pergunta
16 a 18

•

A avaliação positiva dos alunos nestas questões são reflexo
do trabalho de conscientização que os professores vem
fazendo dentro e fora de sala de aula.

•

Sabemos de nossa missão de formadores de opinião e de
educadores - tentamos a todo o momento repassar aos
alunos conceitos de cidadania, ética e responsabilidade
profissional.

Discussões
•

Ações Comunitárias e Cotidianas – perguntas 22 a 25

•

Espera-se hoje do futuro engenheiro uma postura mais
participativa dentro da comunidade a que faz parte, pois a
atuação do engenheiro nas empresas e destas na sociedade
torna-se cada dia mais complexa.

•

O envolvimento dos alunos com a comunidade desde o início
do seu curso é uma obrigação social, pois a universidade é um
elemento aglutinador e multiplicador dentro da região onde
está fixada.

Discussões
•

Ações Comunitárias e Cotidianas – perguntas 22 a 25

•

Nosso aluno será um futuro engenheiro de minas e terá um papel social
na comunidade onde sua empresa atuará.

•

Como à boa imagem da organização estão subordinadas a manutenção
e ampliação dos seus mercados, é imprescindível inserir o aluno dentro
de um contexto de desenvolvimento sustentável e responsabilidade
social, com o objetivo de evitar o repúdio da empresa de mineração
onde atua, principalmente por aquela parcela da sociedade que se serve
de seus produtos.

•

Acreditamos que as respostas às perguntas 22 a 25 tornar-se-ão mais
satisfatórias a partir do próximo ano.

Discussões
•

Infraestrutura do Campus/do Departamento – perguntas 30
a 37

•

As respostas a estas perguntas refletem a percepção dos alunos
quanto às instalações didáticas criadas dentro do Campus para
atendê-los, tida por eles como satisfatória.

•

Os laboratórios encontram-se em construção e o aparelhamento
deste, ainda é um problema em função da parca verba
destinada ao curso para implementá-los.

•

Esperamos contar com o apoio da UFG nesta etapa.

Discussões
•

Biblioteca – perguntas 38 a 42

•

Essa é uma das maiores críticas que ouvimos dos alunos.

•

A distribuição de verbas para compra de livros entre os
cursos aqui no Campus Catalão segue uma divisão
igualitária entre o número total de cursos e a verba
disponível, ignorando-se o fato de que há cursos em
implementação, que ainda não foram avaliados pelo MEC e
que se encontram numa situação muito mais frágil e
precária.

Discussões
•

Biblioteca – perguntas 38 a 42

•

O departamento tem tentado meios alternativos
para suprir essa carência bibliográfica entre os
alunos, através da distribuição de textos e notas
de aula fornecidas pelos professores, mas os
critérios de avaliação do MEC são bem
claros e estão relacionados ao número de
livros por aluno em cada disciplina no plano
de curso.

Discussões
•

Informática – perguntas 43 e 44

•

Este será um problema constante dentro das universidades:
a aquisição de equipamentos terá que atender as
necessidades mínimas dos departamentos e sua atualização
deverá ocorrer periodicamente, pois os avanços
tecnológicos acompanham as necessidades profissionais do
mercado.

•

O Departamento de Engenharia de Minas está ciente disto e
vem tentando resolver estes gargalos, à medida que vão
aparecendo, seja pela parceria com outros cursos, seja
através da cooperação com o setor produtivo.

•

Aguardamos a avaliação de nossos dados
pela PRODIRH e aguardamos uma reunião
entre a reitoria, PRODIRH e PROGRAD no
sentido de resolvermos os problemas ligados
à verba e consolidação do curso de
Engenharia de Minas.

