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1. Introdução

Considerando as novas exigências da CAPES para adequações no formato de
avaliação multidimensional dos programas de pós-graduação, e visando contribuir com a
formatação de um Plano geral de autoavaliação dos programas da UFCG, foi criada uma
Comissão de elaboração pelo Colegiado do PPGEM, que após várias reuniões de trabalho
aprovou a RESOLUÇÃO Nº 01/2019 (PPGEM/UFCG), que orienta a autoavaliação do
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, em nível de Mestrado, da
Universidade Federal de Campina Grande (em anexo). Em seguida, foi implementada uma
pesquisa inicial com alunos e docentes do PPGEM, que gerou esse Relatório, onde são
apresentados os resultados preliminares da primeira implementação desta autoavaliação.
O relatório está organizado da seguinte forma: na seção de metodologia são
apresentadas resumidamente os métodos e definições usados na elaboração e aplicação
dos questionários de autoavaliação; na seção de resultados são apresentadas e discutidas as
respostas recolhidas de discentes e docentes do PPGEM/UFCG; por último, são
apresentadas conclusões preliminares acerca dos resultados obtidos.

2. Metodologia

Após a constituição da Comissão de elaboração da autoavaliação do PPGEM/UFCG,
foram definidas as diretrizes que permeiam a primeira versão da autoavaliação do
programa. Estas diretrizes foram extraídas principalmente de dois documentos de
referência:



Relatório do Grupo de Trabalho/CAPES sobre Auto avaliação de Programas
de Pós-Graduação;
Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação do MEC/INEP;

A partir destes documentos foram definidas três dimensões a serem avaliadas:
 Dimensão 1: Organização acadêmico-científica, contemplando pontos como
objetivos do programa, sua estrutura curricular, procedimentos adotados e
disciplinas ofertadas;
 Dimensão 2: Corpo docente, contemplando a atuação dos professores do
programa enquanto professores, orientadores e pesquisadores.
 Dimensão 3: Infraestrutura, contemplando principalmente os ambientes da
coordenação, secretaria, salas de aula e laboratórios.
Estas três dimensões foram avaliadas, de forma voluntária e anônima, por alunos
(ativos e egressos) e professores (quadro efetivo e colaboradores) do programa através de

questionários divididos em três seções principais, contendo questões acerca de cada
dimensão. Assim, três questionários foram elaborados: um para alunos ativos, um para
alunos egressos (contendo as mesmas questões respondidas por alunos ativos, mais
questões adicionais pertinentes à vida do egresso) e um para professores. O questionário
para alunos foi aplicado entre os dias 20 de janeiro e 2 de fevereiro, sendo enviados para o
e-mail dos 28 alunos ativos do programa e para 68 egressos do programa. Para os
professores, foi aplicado entre os dias 3 e 14 de fevereiro, sendo enviados para o e-mail dos
11 professores ativos e mais 7 professores colaboradores do programa.
Os questionários aplicados podem ser encontrados no Anexo 1. Todos contém
questões objetivas obrigatórias. Cada questão objetiva obrigatória é acompanhada de um
local para comentários facultativos. Além das questões objetivas contemplando as três
dimensões avaliadas, foi incluída uma seção extra com questões abertas e facultativas,
intituladas “Elogios”, “Críticas”, “Sugestões para melhorias” e uma questão objetiva e
facultativa intitulada “Em que grau você recomendaria o curso para outra pessoa?”.
Todas as questões objetivas dos questionários podem ser respondidas com notas
que variam de 0 a 10 e uma opção “Não sabe”. Estas respostas são usadas para o
tratamento de dados qualitativo, através de gráficos e médias. A partir destas notas, foram
definidos conceitos por faixas de notas:






9 a 10 (excelente);
8 a 9 (muito bom);
7 a 8 (bom);
6 a 7 (regular);
<6 (ruim).

A ferramenta utilizada para recolher os resultados foram formulários Google
(Google Forms). Os questionários foram enviados por e-mail para os professores, alunos
ativos e para uma lista de alunos egressos.Apesar dos formulários Google fornecerem uma
análise estatística quantitativa preliminar, foi optado por um tratamento de dados
quantitativo e qualitativo posterior, permitindo uma avaliação mais precisa e personalizada.
Os resultados obtidos da autoavaliação comporão um relatório preliminar que será
usado pelo programa para diagnosticar desvios e explorar potencialidades. Foi acordado
pela comissão que a periodicidade da autoavaliação será de um ano, aplicada aos alunos
ativos após um ano de ingresso e aos alunos egressos após um ano da obtenção do título.

3. Resultados
Nesta seção são apresentados detalhadamente os resultados obtidos, assim como
uma breve discussão dos pontos relevantes desta pesquisa. Para este propósito, se
aplicaram as técnicas destacadas previamente. Os resultados demonstraram que a
abordagem empregada, estendida para esse tipo de análise, são funções da frequência em
resposta dos questionários, a partir das quais foi possível traçar um panorama da situação
do Programa Pós-Graduação ao longo dos anos.

DISTRIBUIÇÃO DAS RESPOSTAS ENTRE ALUNOS ATIVOS E EGRESSOS DO PROGRAMA:

Dos 28 alunos ativos, 23 responderam (82%). Já dos 68 egressos que receberam email, 30 responderam (44%).

PARTICIPAÇÃO TOTAL NA AUTO-AVALIAÇÃO

SEÇÃO ALUNOS EGRESSOS:
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2. Atual ocupação profissional

3. O PPGEM contribuiu para sua atual ocupação profissional?
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DIMENSÃO 1: ORGANIZAÇÃO ACADÊMICO-CIENTIFICA
1. Objetivos do PPGEM-UFCG
Considerar: a formação ampla e aprofundada de engenheiros, docentes, pesquisadores e
profissionais da área para atuarem no desenvolvimento de ciência e tecnologia no campo da
Engenharia e Ciências Mecânicas

2. O perfil profissional delineado para o aluno egresso
Considerar: se expressa as competências a serem desenvolvidas pelo aluno em função de
novas demandas apresentadas pelo mercado de trabalho

3. Estrutura curricular (grade)
Considerar: a flexibilidade, a interdisciplinaridade, a acessibilidade metodológica e a
compatibilidade da carga horária total

4. Conteúdos curriculares
Considerar: se promovem o efetivo desenvolvimento do perfil profissional do egresso,
considerando a atualização da área, a adequação das cargas horárias e bibliografia

5. Metodologia
Considerar: se atende ao desenvolvimento de conteúdos, às estratégias de aprendizagem,
práticas pedagógicas que estimulam a ação discente em uma relação teoria-prática

6. Estrutura de apoio ao aluno
Considerar: se contempla ações de acolhimento e permanência, apoio psicopedagógico,
participação em eventos

7. Adoção de tecnologias de informação e comunicação (TIc) no processo ensinoaprendizagem
Considerar: se garantem a acessibilidade digital e comunicacional, se asseguram o acesso a
materiais ou recursos didáticos a qualquer hora e lugar.

8. Materiais didáticos
Considerar: acessibilidade metodológica, adequação da bibliografia às exigências da
formação, linguagem inclusiva e acessível

9. Procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos processos de ensinoaprendizagem
Considerar: em provas, seminários e outras formas de acompanhamento e avaliação, se
atendem à concepção do curso definida no projeto, sendo adotadas ações concretas para a
melhoria da aprendizagem em função das avaliações realizadas.

10. Número de vagas
Considerar: se há adequação à dimensão do corpo docente e às condições de infraestrutura
física e tecnológica.

11. Disponibilização dos trabalhos desenvolvidos pelos discentes no programa
Considerar: acesso a teses e dissertações (banco de teses e dissertações físico/online).

12. Quantidade e distribuição de disciplinas por período
Considerar: disponibilidade de disciplinas por linha de pesquisa, alternância das disciplinas,
oferta recorrente de disciplinas obrigatórias.

13. Incentivo do programa a publicação de trabalhos em periódicos nacionais e
internacionais de alto conceito
Considerar: alto conceito como Qualis A1, A2, B1 e B2

14. Incentivo à participação em eventos de divulgação científica e tecnológica
Considerar: congressos, simpósios, workshops.

15. Influência do programa na promoção da cidadania e inclusão social
Considerar: desenvolvimento econômico, social e ambiental.

16. Relacionamento do PPGEM com o setor público/privado
Considerar: formação de profissionais de acordo com as necessidades do mercado de
trabalho, aplicação na sociedade do conhecimento científico produzido, identificação de
necessidades da população.

DIMENSÃO 2:CORPO DOCENTE
1. Atuação do coordenador do PPGEM-UFCG
Considerar: se atende à demanda existente, considerando a gestão do curso, se favorece a
integração e a melhoria contínua, a relação com os professores e alunos e a
representatividade nos colegiados superiores.

2. Regime de trabalho do coordenador e da secretaria
Considerar: se é de tempo integral e permite o atendimento da demanda existente,
considerando os aspectos da questão 1.

3. Atuação do corpo docente
Considerar: se analisa os conteúdos dos componentes curriculares, abordando a sua
relevância para a atuação profissional e acadêmica do aluno, fomenta o raciocínio crítico
com base em literatura atualizada e proporciona o acesso a conteúdos de pesquisa de ponta

4. Regime de trabalho do corpo docente
Considerar: se permite o atendimento integral da demanda existente, considerando a
dedicação à docência, o atendimento aos alunos, a participação no colegiado do curso, o
planejamento didático e avaliações de aprendizagem.

5. Atuação do colegiado
Considerar: atuação, representatividade dos segmentos, periodicidade, encaminhamento,
acompanhamento e execução de seus processos e decisões.

6. Atuação geral do seu orientador
Considerar: disponibilidade de tempo para reuniões de trabalho, orientação na escolha dos
conteúdos curriculares, relacionamento e atendimento, apoio na realização da pesquisa e
discussão dos resultados obtidos de forma crítica e formativa.

7. Distribuição de orientação aluno/professor
Considerar: disponibilização de temas de pesquisa para orientação por cada professor,
critérios de vagas por docentes.

DIMENSÃO 3:INFRAESTRUTURA
1. Espaço de trabalho para docentes em tempo integral
Considerar: ambiente propício para ações acadêmicas, atendimento às necessidades
institucionais, disponibilidade de infraestrutura tecnológica adequada; privacidade para uso

dos recursos, atendimento a discentes e orientandos, e para a guarda de material e
equipamentos pessoais, com segurança.

2. Espaço de trabalho para o coordenador
Considerar: ambiente propício para ações acadêmico-administrativas, equipamentos
adequados, atendimento às necessidades institucionais, privacidade para atendimento de
indivíduos, disponibilidade de infraestrutura tecnológica adequada.

3. Salas de aula
Considerar: Higiene do ambiente, qualidade dos móveis, tamanho do espaço físico, situação
dos equipamentos didáticos, luminosidade, conforto térmico.

4. Acesso dos alunos a equipamentos de informática
Considerar: disponibilidade de equipamentos, estabilidade e velocidade de acesso à
internet, rede sem fio e adequação do espaço físico, hardware e software atualizados.

5. Página oficial do PPGEM na internet
Considerar: divulgação, acesso, conteúdo, versão em língua inglesa, atualização de
informações e leiaute.

6. Qualidade das bibliotecas do Campus
Considerar: se atende às necessidades institucionais e do curso em relação à disponibilidade
de bibliografia, incluindo livros, periódicos, teses e dissertações, conforto, iluminação,
climatização.

7. Laboratórios e equipamentos disponíveis para pesquisa
Considerar: acesso, atendimento às necessidades, segurança e conforto, manutenção
periódica, quantidade de insumos, materiais e equipamentos condizentes com os espaços
físicos e o número de vagas, disponibilidade de recursos de tecnologias da informação.

8. Corpo técnico-administrativo
Considerar: serviço e apoio no desenvolvimento de pesquisa e utilização de equipamentos.

9. Acessibilidade no campus
Considerar: rampas, calçadas, elevadores, sinalização, bebedouros adaptados, banheiros
adaptados, número de vagas especiais em estacionamento, mobiliário adaptado.

4. Considerações Gerais

A avaliação por parte dos alunos ativos do programa foi mais criteriosa, recebendo
notas mais baixas em comparação com a dos professores. No geral, os itens mais bem

avaliados foram: na primeira dimensão, relativa a organização acadêmico-científica,
Disponibilização dos trabalhos desenvolvidos pelos discentes no programa, obtendo
desempenho ‘Muito bom’; na segunda dimensão, relativo ao corpo docente, Atuação geral
do seu orientador, obtendo desempenho ‘Muito bom’; na terceira dimensão, relativo a
infraestrutura disponível, As Salas de aula, obteve desempenho ‘Muito bom’. Já os itens
mais mal avaliados foram: na primeira dimensão, Relacionamento do PPGEM com o setor
público/privado, obtendo desempenho ‘Ruim’; na segunda dimensão, Distribuição de
orientação aluno/professor, obtendo desempenho ‘Regular’; na terceira dimensão,
Acessibilidade no campus, obtendo desempenho ‘Regular’.
De modo geral, os docentes avaliaram o programa com boas notas. As avaliações
com menores notas foram: na primeira dimensão, Influência do programa na promoção da
cidadania e inclusão social, obtendo desempenho ‘Muito bom’; na segunda dimensão, a
Distribuição de orientação aluno/professor, obtendo desempenho ‘Muito bom’; na terceira
dimensão,Acessibilidade no campus, obtendo desempenho ‘Bom’.
Assim, como conclusão preliminar, destaca-se que alguns temas mais sensíveis tais
como a Influência do programa na promoção da cidadania e inclusão social, e o
Relacionamento com o setor público/privado devem então ser mais trabalhados. Outro
aspecto preocupante, foi a Distribuição de orientação aluno/professor, considerado o item
pior avaliado na segunda dimensão, tanto pelos professores quanto pelos alunos do
programa, sugerindo a necessidade de planejamento e melhoria nesse quesito. O item
Acessibilidade no campus também se apresentou como item carente na avaliação geral,
tanto por alunos quanto por professores, já que o campus da UFCG não possui todas as
adaptações necessárias para pessoas com dificuldades de locomoção, tais como cadeirantes
e deficientes visuais, devido principalmente a uma estrutura antiga e pouco adaptada.
As figuras abaixo ilustram os resultados médios por dimensão, de forma mais
detalhada entre alunos e professores:

Dimensão 1 - Item de melhor avaliação dos alunos foi 1.11 (8,91) e o pior foi 1.16 (5,27)
Item de melhor avaliação dos professores foi 1.1 (9,33) e o pior foi 1.15 (8,22)

Dimensão 2 - Item de melhor avaliação dos alunos foi 2.6 (8,40) e o pior foi 2.7 (7,00)
Item de melhor avaliação dos professores foi 2.1 e 2.4 (9,33) e o pior foi 2,7 (8,11)

Dimensão 3 - Item de melhor avaliação dos alunos foi 3.2 (8,28) e o pior foi 3.9 (6,74)
Item de melhor avaliação dos professores foi 3.2 (9,22) e o pior foi 3.9 (7.33)

ANEXOS
A.1. FORMULÁRIOS DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDOS E EMPREGADOS

A.2. RECOMENDAÇÃO
Em que grau você recomendaria o curso para outra pessoa?

