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1. Diagnósticos 
 

1.1. Metodologia e critérios da análise 

As avaliações institucionais das disciplinas ofertadas pelo Bacharelado em Neurociência 
(BNC), nos 3 quadrimestres de 2018, foram recebidas e analisadas criticamente pela 
Coordenação do Curso.  Para obter um panorama geral dos dados quantitativos das avaliações, 
foram obtidas as porcentagens dos conceitos atribuídos pelos alunos em cada item, para todas 
as disciplinas de cada quadrimestre (tabela 1). A partir destes dados, e levando em 
consideração as avaliações qualitativas (comentários dos alunos), o colegiado do BNC em 
conjunto com o Núcleo Docente Estruturante (NDE) realizaram reflexões e encaminhamentos, 
que serão descritos a seguir.
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1.2. Análise dos conceitos atribuídos aos itens da avaliação das disciplinas e levantamento de possíveis causas dos resultados 
obtidos. 

De forma geral, as disciplinas do BNC foram muito bem avaliadas nos três quadrimestres de 
2018, uma vez que mais de 70% dos alunos atribuiu conceitos A (excelente) ou B (bom) para os 
três quesitos (atuação docente, infraestrutura e projeto pedagógico e atuação discente). A 
tabela 1 mostra as porcentagens de conceitos atribuidos, para cada item da avaliação, de todas 
as disciplinas do BNC nos 3 quadrimestres de 2018.

 
 

 
 

 

 
 

1.3. Análise consolidada dos resultados do curso e implicações para o projeto pedagógico. [Nessa análise, se possível, incluir 
outros indicadores de avaliação disponíveis para o curso (ENADE, desempenho dos alunos, avaliações de anos 
anteriores)]. 

Os resultados das avaliações quantitativas deste ano foram muito semelhantes aos do ano 
passado. Nos comentários gerais verificamos novamente, em algumas disciplinas, críticas 
isoladas sobre bibliografia e projeto pedagógico do curso. Como apontado no Relatório do ano 
passado, estas críticas já estavam sendo discutidas pela Coordenação e pelo NDE na revisão do 
Projeto Pedagógico do BNC. Esta revisão pretende atualizar e melhorar as ementas, TPI e 
bibliografia de cada disciplina, e está atualmente sendo finalizada pela Coordenação do Curso 
para aprovação nas diferentes instâncias da UFABC.  
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1.3.1. Metodologia e critérios de análise 

As avaliações de cada quadrimestre de 2018 foram analisadas e discutidas nas reuniões 
ordinárias do Bacharelado em Neurociência, e foram levadas em consideração durante as 
discussões da revisão do Projeto Pedagógico do curso.

 
 

 
 

 

 
 

2. Encaminhamentos 
 

2.1. Recomendações e propostas do NDE para o curso 

 
 

2.2. Propostas de ações a serem implementadas pela coordenação de curso 

A Coordenação do curso ficará responsável pelas seguintes ações: 1) finalização e 
implementação do novo Projeto Pedagógico do BNC; 2) acompanhamento das avaliações 
institucionais para, caso sejam detectados problemas, realizar conversas individualizadas com 
o(s) professor(es) envolvidos; 3) incentivar a atuação dos professores em atividades de 
ensino, pesquisa e extensão (como a Semana do Cérebro, UFABC para todos, Semana do 
CMCC, etc)

 
 

2.3. Propostas de ações a serem implementadas pela coordenação de disciplina, quando aplicável 
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Será solicitado aos coordenadores das disciplinas que auxiliem a Coordenação de curso na 
implementação das mudanças definidas na revisão do Projeto Peddagógico do curso.

 
 

3. Apontamentos e sugestões para os instrumentos de avaliação de disciplinas e cursos da UFABC 

Consideramos as avaliações institucionais das disciplinas um instrumento extremamente 
importante para o acompanhamento pedagogico do nosso curso, bem como para o 
acompanhamento do nosso quadro docente e discente. 

 
 

 


