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Objetivo 01 - Assegurar a qualidade do ensino em todos os níveis buscando novos patamares de excelência 

acadêmica

Fomentar uma política institucional para o desenvolvimento qualitativo de projetos pedagógicos de cursos 

presenciais e na modalidade à distância, em consonância com a missão da UFSC 41 24 e de acordo com as 

diretrizes curriculares nacionais.

A avaliação da qualidade, seja ela em qualquer dimensão de estudo, passa obrigatoriamente pela análise crítica da 

identificação de em quais vertentes dessa dimensão existem aspectos que podem ser melhorados. Nesse sentido, 

nos encontramos em uma situação inicial de diagnóstico de quais são os gargalos da melhoria da qualidade do 

ensino de graduação no campus de Curitibanos. Para tanto, é necessário um esforço para que sejam criados 

indicadores quantitativos e qualitativos que exprimam a real situação do ensino no campus de Curitibanos. Só de 

posse desse diagnóstico, podemos de maneira ativa criar mecanismos para a melhoria nessa dimensão. A 

proposta é relativamente econômica, tendo em vista que implicaria na destinação de poucas horas de PAAD aos 

professores comprometidos e horas de trabalho aos TAE.

O presente projeto visa a criação de indicadores qualitativos e quantitativos relacionados a dimensão do ensino 

de graduação, com vistas a elaboração de uma planilha para nortear a avaliação do ensino dos cursos de 

graduação do campus de Curitibanos. Essa planilha será elaborada por uma comissão específica para essa 

função, comissão esta composta por servidores docentes, técnicos em educação e discentes sob a presidência da 

direção acadêmica. O prazo para conclusão da planilha é no primeiro semestre de 2015, e será realizada através 

de estudos dirigidos sobre indicadores utilizados em outras universidades (FORGRAD) e reuniões quinzenais para 

a discussão de cada indicador. Após a elaboração da planilha com os indicadores quantitativos e qualitativos, a 

mesma será repassada para consulta dos servidores docentes e técnicos em educação para sugestões. A 

aprovação do uso desses indicadores via a planilha de desenvolvimento qualitativo será realizada nos orgãos a 

que competem essa aprovação. O projeto destina-se a levantar e tratar os dados disponíveis nos sistemas (CAGR, 

MONI), nos relatórios de autoavaliação institucional e de avaliação dos docentes pelos discentes para, a partir 

destes, decidir formas de divulgação, correção e monitoramento (informatizado) dos índices legitimados pela 

primeira ação do projeto. O projeto destina-se a levantar e tratar os dados disponíveis nos sistemas (CAGR, 

MONI), nos relatórios de autoavaliação institucional e de avaliação dos docentes pelos discentes para, a partir 

destes, decidir formas de divulgação, correção e monitoramento (informatizado) dos índices legitimados pela 

primeira ação do projeto.
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Avaliação da qualidade de ensino dos cursos de graduação

Criação, levantamento e tratamento de indicadores qualitativos e quantitativos para o diagnóstico do 

desenvolvimento do ensino de graduação no campus de Curitibanos. 
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