
 
 

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DISCENTE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA –LICENCIATURA 

OUTUBRO DE 2019 



• OFÍCIO Nº 250/2019/PROGRAD/UNIPAMPA  -  Apresentação das avaliações 
do curso, realizadas pela CPA e sugestão que o curso elabore formas de 
auto avaliação. 
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229 alunos, sendo 17 do 
Curso Ciências da Natureza 



• Diante deste baixo percentual de alunos do Curso Ciências da 
Natureza, na avaliação da CPA 2018 e do referido ofício  encaminhado 
pela PROGRAD, o NDE do Curso Ciências da Natureza, se reuniu e 
discutiu uma proposta de avaliação. 

• O Instrumento de avaliação foi um questionário com 27 questões, 
onde os alunos pudessem avaliar o curso, com notas de 1 a 5, sendo 
que as notas 1 e 2 deveriam ser justificadas. 

• Nos slides seguintes, segue o resultado da avaliação do curso pelos 
discentes, no segundo semestre de 2019. 





Tendo em vista que alguns componentes do curso acabam trazendo 
uma certa dificuldade, acho interessante um monitor para sanar as 
dúvidas dos colegas; 

Alguns componentes também poderiam trazer como base uma 
cadeira de cálculos, onde os alunos pudessem recomeçar do zero a 
relembrar alguns conceitos, trabalhar com listas de exercícios. 

Tenho dúvidas sobre o PPC do curso que não consegue ser sanada 
até por falta de conhecimento dos professores. 

Não consigo identificar na realidade o objetivo da maioria das aulas e 
suas temáticas ou sua importância para futuros professores 

 



• Muita teoria e pouca prática; 

•  Existe a tentativa de articular teoria e prática, porém com alguns professores não 
é eficiente. A disciplina já é difícil e a prática "solta" no laboratório deixa mais 
confuso, não parece haver conexão em alguns casos. Mas é questão de professor, 
e não da disciplina em si. 





• Muitos professores passam o conteúdo correndo, muitas vezes não 
dando importância se o aluno entendeu ou não, se preocupando 
somente em cumprir seu plano de ensino. 

 

• Existem pessoas que trabalham, por esse motivo optam por cursos à 
noite, e algumas disciplinas os professores não entendem essa 
realidade e impõe alguns trabalho nos quais não há tempo para 
serem feitos, a não ser no próprio horário de aula. 





• Não há muita abertura de discussões sobre plano de ensino; 

• Deixa a desejar, muitas vezes os planos de ensino são apresentados, 
mas nem sempre é realizado em acordo entre docentes e discentes. 

• Alguns docentes estipulam conteúdo sem que exista tempo para 
fixação ou estipulam prazos que não são suficientes 

•  Em alguns casos existe muita indiferença quanto ao plano proposto 
pelo docente e a pratica do mesmo, podendo gerar uma decepção 
com relação a disciplina aplicada. Esta diferença deixa o discente 
inseguro e desacreditado em si mesmo. 



• A avaliação não poderia ser somente prova, pois uma prova não define o 
aprendizado do aluno. Por ser um curso de licenciatura, os professores tem que 
levar em consideração que cada aluno aprende no seu tempo e de formas 
diferentes. 

 





• Sem apresentação devida do PPC não teria como fazer essa avaliação; 

• Algumas componentes prendem-se a teoria desconexa da prática e 
em uma perspectiva disciplinar, não dando o enfoque interdisciplinar 
que o curso propõe; 

• Conteúdos de difícil entendimento e que há um número alto de 
reprovação devem ter metodologias mais eficazes para que os casos 
não se repitam semestre a semestre. 

 



• Alguns professores não explicam direito, ou explicam de costas pros alunos. Alguns professores 
pedem que "desconsideremos" algo recém explicado por ela, porque nem ela entendeu direito o 
que estava no slide, teve que pesquisar no Google uma questão de uma prova que ela mesma 
tinha feito, pra ver se a reação existia. 





• Tem professores até sem vontade de dar aula, nos deixava sozinhos e 
ia comer ou liberava em menos de uma hora. Não dava pra entender 
o que tinha acontecido na aula daquele dia. 

• Há conteúdos de difícil compreensão que não são bem abordados. 

• Existem alguns professores que utilizam métodos avaliativos nos 
quais prejudicam os alunos, pois o conteúdo é explanado após a 
avaliação. 



• Há alguns professores que pecam muito na pontualidade e atrasam demais o seguimento das 
aulas. 

• Tem uma professora específica que cansou de chegar atrasada pra dar a aula mas agora quer 
reclamar de atraso de alunos. 





• A maioria possui grande interesse em que o aluno saia da aula 
sabendo, mas existem sim aqueles que parecem se importar apenas 
com os que entenderam a matéria que fora aplicada. 

• Alguns professores/as tem alta taxa de reprovação nas suas turmas e 
associam isso aos alunos/as, sendo que a forma com que eles 
explicam não está sendo construtiva ou proveitosa. 

• A maioria possui grande interesse em que o aluno saia da aula 
sabendo, mas existem sim aqueles que parecem se importar apenas 
com os que entenderam a matéria que fora aplicada. 





• O curso infelizmente não atende a toda uma demanda quando se 
trata de inclusão. Basicamente em breves palavras é isso mas não sei 
como expressar mais sobre, penso que deveria existir uma cadeira 
que tratasse pelo menos de uma visão geral sobre esse assunto e 
que trouxesse pra dentro de sala de aula temas, situações a serem 
debatidas, pois muitas vezes isso a gente acaba vivenciando só na 
hora lá de estar trabalhando e acabamos nos virando como podemos 
e com as ferramentas que ali temos. 

 



• O TCC muitas vezes serve apenas como uma válvula para o discente 
largar o curso. 



• Não vejo claramente o aproveitamento das situações apresentadas 
nestas cadeiras. 

 





• Faltam atividades que articulem muitas das atividades desenvolvidas em sala de aula por 
exemplo, acredito que o curso perde muitas oportunidades de realização de exposições por 
exemplos de todas as atividades desenvolvidas nas práticas pedagógicas, por exemplo ao final do 
semestre poderia ser feito algum evento que integrasse todos os alunos do curso. 





• Faltam obras principalmente na área da química, pois os alunos dos 
cursos diurnos pegam primeiro. 

  

• Falta de acessibilidade do material. 

  

• A biblioteca em si é um ambiente que a universidade trata com 
descaso. Algumas literaturas indicadas apenas confundem mais do 
que ajudam. Estamos numa universidade, mas não quer dizer que 
temos que indicar os livros mais difíceis para estudo. Nem todos os 
alunos acompanham a matéria. 

 





• O curso carece muito de acessibilidade e inclusão em varias atividades 
praticas levando em consideração um colega que possui deficiência visual 
que por muitas vezes permaneceu na aula sem fazer nada por não ser 
adaptado material. 

• É um quesito que precisa melhorar, pois a acessibilidade dentro da sala e 
do material dos professores, não contemplam quem realmente necessita. 

• Principalmente os laboratórios não atendem as necessidades. 

• Nem todos espaços possuem acessibilidade, apenas o estacionamento e 
rampas de acesso não fazem a qualidade da aprendizagem. E mesmo no 
estacionamento os alunos não respeitam as vagas destinadas, deveria 
haver uma multa, assim como a na biblioteca. 

 



• Biblioteca não apresenta um espaço tão bom para estudo, quanto ao restante são muito bons.  

• Alguns laboratórios são pequenos demais para comportar toda a turma. 





• Deveriam melhorar os retroprojetores e ventiladores melhores que 
fizessem vento, pois no verão é muito calor, ou colocarem ar-condicionado 
nas salas. 

• Em caso de aulas práticas alguns laboratórios não possuem espaço 
necessário para abrigar a turma, além de alguns problemas recorrentes 
com infiltração. 

• Falta adaptadores HDMI para vga, slaas de aula quentes e a iluminação 
está ruim 

• Algumas lâmpadas estão queimadas e não foram trocadas nas salas de 
aula. 

• Por exemplo, nem todos equipamentos tem um para cada aluno. Acredito 
que seja pela falta de investimento nessa área. 



• Muitos assuntos permanecem duvidosos por não possuir o devido 
conhecimento sobre o curso. 







• Temos um dos cursos com maior índice de depressão e a universidade não disponibiliza apoio nesse 
quesito, hoje o universitário não necessita apenas de ajuda financeira;  

• Nunca ouvi falar. 





• Tem muito a ser melhorado e tem muita coisa que precisa levar em 
consideração o aluno. Fazer assembleia, perguntar o que o pessoal 
acha. 

 

• A satisfação é em parte, pois o foco principal que é a 
interdisciplinaridade não acontece, acredito que por inúmeros 
fatores, mas o essencial seria o tempo que os professores teriam que 
ter para os planejamentos. 

 



Não é que não seja satisfatória, mas poderia melhorar bastante. Principalmente 

em casos isolados com professores. 



Poderia ser melhor aproveitado e possuir mais contribuições acadêmicas nas 

áreas propostas. 





• O curso não satisfaz as demandas da inclusão, porém está no 
caminho certo para alcançar um pleno desenvolvimento de todos os 
alunos. 

• Ainda existe uma lacuna muito grande para que o curso alcance a 
inclusão, é a passos lentes que caminhamos para esse objetivo 

• Cobra-se muito essa questão, mas muitos professores não o aplicam. 
Como exemplo temos o aluno Renato que não é assistido de forma 
adequada. sendo que há várias situações onde o mesmo não 
participa, ou recebe uma atividade completamente diferente. 

 


