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1. Diagnósticos 
 

1.1. Metodologia e critérios da análise 

Inicialmente foram analisadas as médias atribuídas a cada disciplina, de modo a inferir uma 
medida quantitativa de avaliação. A seguir examinaram-se os comentários, a fim de obter 
uma análise de natureza  qualitativa das disicplinas.
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1.2. Análise dos conceitos atribuídos aos itens da avaliação das disciplinas e levantamento de possíveis 
causas dos resultados obtidos. 

No geral, a grande maioria das disciplinas do curso de Bacharelado em Filosofia obteve média 
acima de 3,0 para as diversas questões avaliadas. Na realidade, apenas uma disciplina recebeu 
notas abaixo de 3,0 consistentemente.  

 
 

 
 

 

 
 

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)]. 

Em 2017 o curso de Bacharelado em Filosofia recebeu nota contínua 4,1294, sendo a décima 
melhor nota no Brasil. Um dado que, aparentemente, causa estranheza é que o IDD em 2017 
tem valor negativo. Uma explicação é que a nota de entrada no ENEM (via BCH) deve ser bem 
maior do que em outros cursos de Filosofia no Brasil; dado que nosso aluno entra em um curso 
muito concorrido, a comparação entre IDDs fica prejudicada (pois partimos de uma taxa alta).

 
 

 
 

 

 
 

1.3.1. Metodologia e critérios de análise 

A análise nesse quesito foi apenas de natureza estatística.

 
 

 
 

 

 
 

2. Encaminhamentos 
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2.1. Recomendações e propostas do NDE para o curso 

O PPC do curso estará sendo alterado em 2020. A Coordenação sugere que o NDE acompanhe o 
desempenho da avaliação com o novo PPC, para monitorar se houve mudança significativa.

 
 

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

A única disciplina com avaliação consistentemente abaixo de 3,0 foi Filosofia da História 
Contemporânea: século XIX. Com efeito, o contrato do professor visitante Eduardo Nasser 
encerrou-se no meio do quadrimestre, sendo que o restante do curso foi dividido 
emergencialmente entre outro docentes. Segundo vários comentários, isso acabou 
influenciando o desenvolvimento da disciplina.

 
 

2.3. Propostas de ações a serem implementadas pela coordenação de disciplina, quando aplicável 

A Coordenação solicitou a contratação de um novo visitante para cobrir a lacuna deixada pela 
fim do contrato acima mencionado.

 
 

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

 
 

 


