
AVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL 2018-2  

RESULTADOS 



Este material visa apresentar os 
resultados da Autoavaliação 

Institucional realizada com os alunos 
do sistema multicampi da UPF no 

segundo semestre de 2018. 



Aprimorar a qualidade da 
educação superior 

oferecida pela UPF com 
base no levantamento das 

respostas dos alunos  
da graduação. 

OBJETIVO 



Historicamente, a média de 
participação na 
autoavaliação institucional 
tem sido de cerca de 30% 
para alunos e 60% 
para professores, no 
entanto os últimos períodos 
demonstram uma 
significativa evolução da 
participação dos alunos, 
no processo de 
autoavaliação desde 2016. 



A participação no processo de autoavaliação é voluntária, 
tanto para professores como para alunos,  
pois se acredita que a não obrigatoriedade contribua para 
um resultado final mais espontâneo e condizente com a 
realidade a ser refletida, avaliando mais de 1.600 disciplinas 
durante o semestre. 

😉 
4,706 ALUNOS 
RESPONDENTES 

13.465 ALUNOS 
MATRICULADOS 

34,94% 
DE PARTICIPAÇÃO 



A autoavaliação foi aplicada no período  

de 22/10 a 24/11. 
A divulgação ocorreu por meio de uma 

campanha interna que convidou alunos e 
professores para participar da autoavaliação. 

 
 Para tanto, foram enviados e-mails;  

e-flyers; pop ups pelo aplicativo  
Sou UPF; além de cartazes fixados nas 
salas de aula, aviso interativo na intranet e 

divulgação por meio da rádio UPF e da 
UPF TV. 

O instrumento foi aplicado pela intranet e os 
alunos tiveram ainda a opção de participar pelo 

aplicativo Sou UPF 

DIVULGAÇÃO, 

CHAMADA, 

PERÍODO E 

APLICAÇÃO 



DIMENSÕES GERAIS 
 
       Curso que mais respondeu:   

        Pedagogia (LP) Lagoa Vermelha  - 86,1% participação 
 
        Campus que mais respondeu:   

         Campus Sarandi – 62,2% participação 
 
         Unidade que mais respondeu:  

           FAMV e FAED – ambas com 43,7% participação 
 

         Número de unidades avaliadas: 12 
        Número de cursos avaliados:  125 
        Número de disciplinas avaliadas: 1.615 
        Número de professores avaliados:  813  
 



COMO ALUNO VOCÊ: 

realiza as tarefas acadêmicas 
solicitadas pelo professor da 

disciplina. 94,0% satisfação 

estuda com a frequência 
necessária às especificidades da 

disciplina. 85,5% satisfação 

possui conhecimento necessário 
para acompanhar o 
desenvolvimento da disciplina.      

86,2% satisfação 

tem motivação para participar 
das atividades propostas pelo 
professor da disciplina.        

80,3% satisfação 



COMO ALUNO VOCÊ: 
86,5% satisfação média 



QUANTO ÀS PRÁTICAS DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS, O 
PROFESSOR: 

evidencia o domínio do conteúdo. 90,4% satisfação 

apresenta o conteúdo com clareza. 80,3% satisfação 

demonstra estar atualizado em sua área de atuação. 
89,2 % satisfação 

mantém um ótimo relacionamento com os alunos. 
85,9% satisfação 

utiliza recursos didáticos-tecnológicos adequados. 
83,3% satisfação 

analisa reflexivamente os resultados das avaliações. 
80,1% satisfação 

exige leituras adicionais como complementação aos 
estudos. 75,6% satisfação 

proporciona articulação entre teoria e prática. 
82,4% satisfação 

cumpre o plano de ensino proposto no início do 
semestre. 89,3% satisfação 



QUANTO ÀS PRÁTICAS DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS,  
O PROFESSOR: 

84,1% satisfação média 



A Instituição tem investido, ao longo dos últimos 

anos, de modo expressivo, em atualização do acervo e 

ampliação do acervo virtual. Atualmente, a rede de 

bibliotecas conta com um acervo total de 124.344 títulos 

e 329.233 exemplares, 967 títulos correntes de 

periódicos, 770 normas técnicas nacionais e 55 

internacionais. Já o acervo da Biblioteca Central 

corresponde a 71.211 títulos e 188.547 exemplares.  O 

acervo de e-books é composto por 184 mil títulos. 

 

Melhorias de infraestrutura na  

Biblioteca Biomédica 

 
No ano 2018 houve a ampliação e reestruturação da 
Biblioteca Biomédica, localizada no Campus II, com 
melhorias na estrutura física e de acervo. Foram 
adicionadas 17 estantes, ampliando o espaço físico para 
colocação do acervo e melhor comodidade dos usuários. 

BIBLIOTECA: 



AÇÕES RESULTANTES DA SUA PARTICIPAÇÃO NA 
AUTOAVALIAÇÃO 
 

A Divisão de Avaliação Institucional da UPF  é o setor 
responsável pelo desenvolvimento do processo de avaliação 
interna da Instituição e sua missão é buscar a melhoria da 
qualidade das atividades acadêmicas, pedagógicas, culturais 
e de gerenciamento desenvolvidas na nossa Universidade e 
essa melhoria vem também através do desenvolvimento de 
ações avaliativas que oportunizem o autoconhecimento.  
 
Quando você participa do processo de autoavaliação você 
está contribuindo com seu curso, com a sua unidade e com  
a Universidade como um todo. 



PRÓXIMO CICLO AVALIATIVO  

29/04/2019 

25/05/2019 
👉 


