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Este tutorial foi elaborado com o intuito de auxiliar o discente no 

entendimento dos relatórios com informações referentes à 

avaliação institucional disponibilizados para os discentes no 

Portal Avaliação Institucional. 

 

Seção 01 – Como acessar os relatórios 

Caro discente, siga os passos seguintes para acessar os relatórios 

liberados no Portal Avaliação Institucional. 

Passo 01: Acessar o ambiente do SIGAA 

 

 

      

 

 

 



 

Passo 02: o discente deverá selecionar o Portal Avaliação 

Institucional conforme identificado na tela seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Passo 03: ao selecionar o Portal Avaliação Institucional, 

como descrito no passo anterior, o discente terá acesso aos 

links dos relatórios disponibilizados na aba Relatórios e 

Consultas conforme mostrado abaixo.  

 

  

 

Seção 02 - Relatórios  

1) Resultado da Avaliação de Desempenho do Docente 

Agregado por Curso INEP 

Este relatório apresenta o resultado agregado da avaliação 

de desempenho do docente por curso, tendo como base o 

cadastro de cursos de graduação da UFC na base de dados 

do INEP. Dado que os docentes, sob o aspecto 

institucional, não estão vinculados a curso de graduação, 

fez-se necessário definir um critério para estabelecer, de 

certo modo, um vínculo. A solução adotada foi vincular o 



docente ao curso para o qual este ministrou a maior carga 

horária de aulas teóricas e/ou práticas no período letivo 

considerado.    Esta mesma regra já é usada para 

selecionar o curso cuja nota atribuída pelo INEP é 

utilizada para compor a nota final de desempenho do 

docente em sua avaliação de desempenho nos termos 

estipulados pela Res. CEPE nº 24/2014. Em suma, a 

agregação das informações por curso INEP corresponde à 

média simples de todas as notas obtidas em cada 

questão/dimensão avaliada, pelos docentes e discentes, do 

conjunto de docentes que utilizaram a avaliação INEP do 

curso no qual o discente está matriculado na composição 

de sua nota final de desempenho do docente (nota ADD).    

 

Interface para geração do relatório  

 

 

 

 

 



Página 01 do Relatório: Elenco de questões/subdimensões 

avaliadas pelos docentes e discentes 

 

 

 

 

 



Página 02 do Relatório: Resultado da avaliação 

 

 

2) Resultado da Avaliação de Infraestrutura para o 

Exercício da Docência Agregado por Curso INEP 

Este relatório apresenta o resultado da avaliação realizada 

pelos docentes da infraestrutura disponibilizada pela 

instituição para o exercício da docência. As informações 

são agregadas por curso, tendo como base o cadastro de 

cursos de graduação da UFC na base de dados do INEP. A 

vinculação do conjunto de docentes ao curso segue a 

mesma regra descrita no relatório do item 1, acima.  

 

 



Interface para geração do relatório  

 

 

Página 01 do Relatório: Elenco de questões avaliadas 

 

 

 



Página 02 do Relatório: Resultado da avaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Resultado da Avaliação Institucional de 

Infraestrutura do curso realizada pelos discentes 

Este relatório apresenta o resultado da avaliação realizada 

pelos discentes da UFC quanto às condições de 

infraestrutura oferecida pelos cursos de graduação 

presencial. O mesmo poderá ser gerado com o resultado 

agregado pelo curso no qual o discente está vinculado 

como aluno, pela unidade acadêmica a qual o curso do 

aluno pertence ou pela instituição UFC, que mostra o 

resultado agregado para toda a instituição; estes diferentes 

níveis de agregação possibilitam que o discente  compare 

o resultado obtido pelo seu curso com o resultado da sua 

unidade acadêmico e também com o da instituição, por 

exemplo.  

 

Interface para geração do relatório  

 

 

 

 

 



Página 01: Elenco de questões avaliadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 02: Resultado da avaliação realizada  

 

 

 

4) Resultado da Avaliação da Coordenação  de Curso 

Este relatório apresenta o resultado da avaliação realizada 

pelos discentes da UFC da coordenação de seu curso de 

graduação presencial. O mesmo poderá ser gerado com o 

resultado agregado por curso ao qual o discente está 

vinculado como aluno, pela unidade acadêmica a qual o 

curso do aluno pertence ou pela instituição UFC; estes 

diferentes níveis de agregação possibilitam que o discente 



compare o resultado obtido pelo seu curso com o resultado 

da sua unidade acadêmico e também com o da instituição, 

por exemplo.  

(Obs.: a interface de entrada de dados para geração do 

relatório segue o mesmo modelo do relatório comentado 

no item 3, acima.) 

 

Página 1 do relatório: Elenco de questões avaliadas  

 

 

 

 

 



Página 2 do relatório: Resultado da avaliação realizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) Resultado Agregado por Curso da Avaliação 

Institucional de Turma Realizada pelos Docentes  

 

Este relatório apresenta o resultado da avaliação 

realizada pelos docentes das turmas ministradas. Uma 

vez que o docente avalia o conjunto dos alunos da turma 

e não cada aluno individualmente, procurou-se 

estabelecer uma regra de vinculação da turma ao curso 

que reduzisse viés negativo no resultado. A regra 

adotada  não leva em consideração as ofertas de vagas 

da turma para os cursos e sim o percentual de alunos 

matriculados na turma de cada curso. Estipulou-se que 

uma turma será vinculada a um curso se pelo menos 

40% dos alunos matriculados pertencerem ao curso. Por 

esta regra, uma turma pode ser vinculada a até dois 

cursos de graduação; entretanto, turmas que não 

possuam quórum mínimo de 40% de alunos 

pertencentes a um mesmo curso não estão vinculadas a 

nenhum curso, não compondo, portanto, o agregado de 

qualquer dos cursos de graduação. No entanto, 

simulações realizadas na base de dados demonstraram 

que a maioria das turmas fica vinculada a pelo menos 

um curso pela regra adotada, o que reduz o efeito 

negativo de permanecer turmas avaliadas não 

consideradas na agregação dos resultados por curso.  

  (Obs.: a interface de entrada de dados para geração do 

relatório segue o mesmo modelo do relatório comentado 

no item 3, acima.) 



Página 01 do Relatório: Elenco de questões avaliadas  

 

 

Página 02 do Relatório: Resultado da avaliação 

realizada 

 



6) Resultado Agregado da Autoavaliação dos Discentes 

na Turma 

Este relatório apresenta o resultado da autoavaliação 

dos discentes nas turmas em que se matricularam no 

período letivo de referência. Cada aluno se autoavalia 

na turma respondendo ao conjunto de questões postas 

para esta avaliação. Uma vez que a turma pode conter 

alunos de cursos diversos, cada aluno da turma irá 

compor o resultado agregado de seu respectivo curso.  

  (Obs.: a interface de entrada de dados para geração do 

relatório segue o mesmo modelo do relatório comentado 

no item 3, acima.) 

 

Página 01 do Relatório: Elenco de questões avaliadas  

    



Página 02 do Relatório: Resultado da avaliação 

realizada  

 

 

 

 

 

 

 

 



7) Relatório Estatístico de Acompanhamento da 

Avaliação Institucional dos Discentes  

Este relatório apresenta a estatística da adesão à 

avaliação institucional dos discentes do curso de 

graduação a que o discente está vinculado como aluno. 

As informações nele contidas mostram a quantidade, 

acompanhada de percentual de discentes que realizaram 

a avaliação, completa ou parcialmente, a quantidade e 

percentual de discentes que não realizaram suas 

avaliações e também o total de discentes habilitados a 

realizar a avaliação no respectivo período letivo. O 

relatório tem importância na medida em que, através 

dele, o coordenador de curso pode acompanhar o 

andamento da avaliação dos discentes no decorrer do 

período de avaliação e verificar a necessidade ou não de 

campanhas de incentivo à participação junto ao corpo 

discente do curso. Após o período de avaliação, o 

relatório fornece o compto final da adesão à avaliação 

dos discentes do curso. 

    

Interface para geração do relatório:  

 

 



Layout do Relatório: 

 

Nota de esclarecimento: o conjunto de relatórios 

disponibilizados para os discentes no Portal da Avaliação 

Institucional restringe o acesso aos dados agregados ao 

curso de graduação no qual o discente está vinculado 

como aluno e, quando se aplicar, a unidade acadêmica 

responsável pelo curso de graduação ao qual o discente 

está vinculado. 

 

Obs.: Além dos relatórios abordados acima, o discente 

tem disponível no Portal da Avaliação Institucional 

funcionalidades que permitem consultar os cursos 

ofertados pela UFC e o cadastro de componentes 

curriculares. 


