
XXIV Reunião Nacional de Ensino de 
Zootecnia CNEZ/CFMV

Palestra:  A visão das avaliações pelos
Cursos  de Graduação 

Palestrante:
Prof. Dr. Ruy Alberto Caetano Corrêa Filho
Pró-Reitor de Graduação da UFMS
Prograd UFMS



A visão das avaliações pelos Cursos  de Graduação

 Como os Cursos de Graduação veem as Avaliações?

 Porque devemos acompanhar as Avaliações dos Cursos de 
Graduação?

 Quem geralmente está atento as Avaliações dos Cursos de 
Graduação?

 Quem trabalha para melhorar os resultados das Avaliações 
dos Cursos de Graduação?

 Quem influencia ou é responsável pelos resultados das 
Avaliações dos Cursos de Graduação?

 Que cuidados devemos ter com as Avaliações dos Cursos de 
Graduação?



Como os Cursos de Graduação veem as Avaliações?



Porque devemos acompanhar as Avaliações dos Cursos de 
Graduação?

 Lei 10.861 de 14 de abril de 2004 - Instituiu o Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, com 
objetivo de avaliar as instituições de educação superior, os 
cursos de graduação e o desempenho dos estudantes.

 Garantir um Ensino de Graduação de Qualidade.

 Os resultados das avaliações influenciam no desempenho do 
curso (procura, adesão, evasão, retenção, diplomação, 
empregabilidade, etc) e no investimento na instituição e no 
curso.



Portanto devemos acompanhar as Avaliações dos Cursos de 
Graduação  constantemente com muita atenção

 “Para a mulher  de César não basta ser honesta, deve  
parecer honesta“.

 Não basta o Curso ser bom, precisa parecer  bom!

 A avaliação de um curso não deve ser prejudicada por 
descuidos durante o processo de avaliação.

 As avaliações devem revelar o que há de melhor no curso e 
ao mesmo tempo as fragilidades, para que possam ocorrer 
aprimoramentos.



Não basta ser bonita, precisa parecer  bonita.
Não basta ser bonito, precisa parecer  bonito.



Quem geralmente está atento as Avaliações dos Cursos de Graduação?

 Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD).

 Coordenadoria de Desenvolvimento e Avaliação do Ensino 
CDA/PROGRAD.

 Divisão de Apoio à Regulação e Avaliação (DIRA/CDA).

 Procurador Educacional Institucional (PEI/UFMS)

 Secretaria de Avaliação Institucional (SEAVI).

 Coordenações de Curso.



Quem trabalha para melhorar os resultados das Avaliações dos 
Cursos de Graduação?

 Todos na instituição trabalham para melhorar os resultados 
das Avaliações dos Cursos de Graduação.

 Entretanto nem todos trabalham orientados pelos 
resultados das avaliações e nem todos estão 
comprometidos em conseguir uma melhor avaliação.



Quem trabalha para melhorar os resultados das Avaliações dos 
Cursos de Graduação?

 Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD);
 Coordenadoria de Desenvolvimento e Avaliação do Ensino 

CDA/PROGRAD;
 Divisão de Apoio à Regulação e Avaliação (DIRA/CDA);
 Divisão de Projetos Pedagógicos de Cursos (DIPEC/CDA);

 Coordenadoria de Bibliotecas (CBI);
 Procurador Educacional Institucional (PEI/UFMS)

 Secretaria de Avaliação Institucional (SEAVI);
 Comissões Próprias de Avaliação (CPA);
 Direção da Unidade de Administração;
 Coordenação de Curso;
 NDE;
 Colegiado Do Curso;



Quem influencia ou é responsável pelos resultados das Avaliações 
dos Cursos de Graduação?

 O resultado das avaliações depende de muitos atores de 
várias instâncias da instituição, mas a ação de alguns 
merece destaque.

 Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD);

 Coordenadoria de Desenvolvimento e Avaliação do Ensino 
CDA/PROGRAD;

 Divisão de Apoio à Regulação e Avaliação (DIRA/CDA);

 Direção da Unidade de Administração;

 Coordenação de Curso;

 Professores;

 Estudantes.



Que cuidados devemos ter com as Avaliações dos Cursos de Graduação?
Visita in loco

 A Pró-Reitoria de Graduação da UFMS realiza um 
planejamento prévio dos processos de Autorização, 
Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento, com 
razoável antecedência à abertura desses procedimentos no 
sistema e-MEC. 

 Antes de cada Visita in loco são realizadas reuniões, 
elaborados materiais de orientação, e há um contato 
constante com os Coordenadores de Curso e com a Direção 
de Unidade, assim como uma constante interlocução
entre as Coordenadorias e Divisões da PROGRAD.

 As aquisições para o acervo das Bibliotecas devem priorizar 
os cursos que vão passar por avaliação.



Que cuidados devemos ter com as Avaliações dos Cursos de Graduação?
Visita in loco

 A UFMS adota uma postura preventiva e diligente, com 
o objetivo de fazer com as avaliações reflitam a realidade de 
cada curso. Não permitindo que fatores interferentes 
impróprios, relacionados à falta de comunicação e a 
organização entre os envolvidos, impactem negativamente 
na avaliação.

 A UFMS busca apresentar o curso de modo transparente, 
fazendo com que a avaliação transcorra de forma a 
demonstrar as fortalezas e as fragilidades que auxiliarão nas 
tomadas de decisão para a gestão do curso.

 A avaliação não deve ser prejudicada por desatenção. 



Que cuidados devemos ter com as Avaliações dos Cursos de Graduação?
Visita in loco

 As coordenações de curso devem deixar todos os documentos 
organizados.

 As coordenações de curso e NDE’s devem atentar-se para o 
rigoroso cumprimento de todos os Requisitos Legais e 
Normativos estabelecidos no Instrumento de Avaliação Externa 
do Inep. 

 O Colegiado de Curso e NDE devem se reunir com 
regularidade e manter suas Atas separadas, ainda que tenham a 
mesma composição de membros.

 O levantamento do acervo disponível na biblioteca deve estar
adequado ao disposto no PPC.

 A Pró-Reitoria orienta aos coordenadores que preencham no
Formulário Eletrônico os docentes efetivos do curso e os
professores substitutos que tenham atuado por um tempo
considerável.



Que cuidados devemos ter com as Avaliações dos Cursos de Graduação?
Visita in loco

 O Auxiliar Institucional, na figura do coordenador do curso, deve
tomar conhecimento do preenchimento do Formulário
Eletrônico com antecedência, de modo que ele possa se
planejar e organizar as informações que serão objeto de
análise pela comissão.

 Deve haver reuniões entre a Direção da Unidade,
Coordenação de Curso, docentes e discentes sobre a
avaliação externa, explicitando, entre todos os envolvidos, o
objetivo da visita in loco.

 Durante a visita da comissão do INEP/MEC, é importante a
presença permanente da Direção e da Coordenação de
Curso para esclarecimentos de dúvidas e acompanhamento da
comissão na IES.



Que cuidados devemos ter com as Avaliações dos Cursos de Graduação?
Visita in loco

 Caso não tenha sido o atual coordenador a preencher o
Formulário Eletrônico, a presença de seu antecessor é de suma
importância durante a visita in loco.

 Os documentos devem estar organizados conforme agenda
enviada pela comissão, atentando-se para:

 Todos os docentes do curso devem estar com seus documentos
Institucionais e Pessoais atualizados no registro individual
para facilitar a conferência (ex. diplomas devidamente revalidados).

 Todos os Docentes devem manter seu Lattes atualizado; (ex.
atuação profissional e produções científicas, orientações, etc.)

 Se possível, organizar uma página da internet dentro do site da
IES da respectiva unidade com todas as informações



Que cuidados devemos ter com as Avaliações dos Cursos de Graduação?
Visita in loco

 Deve haver uma organização dos Laboratórios que serão 
visitados pela comissão, e uma verificação prévia da 
existência do mapa de riscos e dos manuais de utilização.

 Os setores de produção devem estar bem cuidados, como 
um Zootecnista deve fazer.



Que cuidados devemos ter com as Avaliações dos Cursos de Graduação?
Visita in loco

 A coordenação deverá ter contato constante com a
comissão de avaliadores via e-mail/telefone para sanar
eventuais dúvidas, sugerir hotéis próximos à IES e, se for o
caso, ajustar a agenda de trabalhos.

 Deve ser providenciada a recepção da comissão de
avaliadores por um representante da Instituição, o
qual deve auxiliar no traslado entre o aeroporto e hotel,
assim como do hotel até a IES.



Que cuidados devemos ter com as Avaliações dos Cursos de Graduação?
Visita in loco

 A UFMS, na reunião inicial com os gestores, apresenta um
vídeo institucional, apresentando um pouco sobre a
região e a instituição, a estrutura das unidades
administrativas, o quantitativo de cursos de graduação e
pós-graduação. Há também uma breve apresentação sobre
o curso.

 Ao final da avaliação a Pró-Reitoria realiza uma análise do
Relatório de Avaliação expondo para Direção,
Coordenação de Curso e demais envolvidos, todos os
pontos frágeis detectados pela comissão de avaliação.



Que cuidados devemos ter com as Avaliações dos Cursos de Graduação?
ENADE

 Divulgação junto aos docentes para que participem da
composição do Banco de Colaboradores interessados em
elaborar e revisar questões para o Banco Nacional de Itens do
Enade.

 Envio das Diretrizes das Provas do Enade aos Coordenadores
de Cursos de Graduação avaliados no Enade, para que estes se
manifestassem quanto à área de enquadramento a que pertence o
curso que coordena.

 Orientações, por intermédio da Divisão de Apoio à Regulação e
Avaliação – DIRA/CDA/PROGRAD, a qual desenvolve tutoriais
para auxiliar os Coordenadores de Curso no procedimento de
inscrição de alunos no Enade;

 Reuniões para tratar do Enade com os Coordenadores de Cursos
Avaliados em todas as Unidades da Administração Setorial,
inclusive por videoconferência para os Campus.



Que cuidados devemos ter com as Avaliações dos Cursos de Graduação?
ENADE

 Reuniões com a participação da Prograd, CDA, Dira e Seavi,
e a fim de conscientizar os Coordenadores de Curso acerca
da importância do Enade para a composição dos
indicadores de avaliação institucional e de cursos da UFMS
e ainda das necessidade do ENADE para a integralização
do curso pelos estudantes.

 É importante a orientação e sensibilização dos
estudantes para uma responsável e correta
participação do ENADE.

 Divulgar de maneira abrangente e reiterada o Cronograma
do Enade, informando acerca da necessidade de se
observar os prazos de inscrição dos alunos, inclusive
quanto aos irregulares, para evitar que não fiquem retidos
na UFMS a espera de regularização.



Fluxo de trabalho com Enade:

Publicação do 
Edital/Portaria Enade

Divulgação entre as 
coordenações de curso

Capacitação dos 
Servidores (PEI e DIRA) 

junto ao INEP;

Enquadramento dos 
cursos na plataforma 

Inep

Suporte aos 
coordenadores para a 

inscrição dos estudantes 
em situação irregular;

Suporte aos 
coordenadores na 

inscrição dos estudantes 
habilitados ao Enade

Suporte aos 
coordenadores no 

período de retificações e 
inscrições intempestivas

Orientações quanto ao 
Preenchimento do 
Questionário do 

Estudante



As avaliações são como fotografias que lembram uma história. Se você 
não prestar atenção no momento da foto, ela pode não revelar quem 
você é e a sua história.



Prof. Ruy Alberto Caetano Corrêa Filho
Pró-Reitor de Graduação 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)

E-mail: ruy.filho@ufms.br




