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IDENTIFICAÇÃO

Denominação: curso de graduação em Ciências Econômicas
Modalidade: bacharelado
Titulação conferida: bacharel em Ciências Econômicas
Unidade acadêmica: Instituto de Economia e Relações Internacionais (IERI)
Duração do curso: oito semestres letivos–quatroanos
Integralização do curso: mínimo de oito semestres, máximo de quatorze semestres
Regime acadêmico: seriado semestral
Turno de funcionamento: diurno integral
Número de vagas: oitenta vagas anuais (quarenta no 1º semestre, quarenta no 2º
semestre)
Dimensão das turmas: quarenta alunos por turma
Carga horária total: 3.270 horas


2.790 de cargahorária obrigatória



240 de carga horária mínima de disciplinas optativas



240 de cargahoráriamínimadeatividadesacadêmicascomplementares

Ano de início de funcionamento: 1996
Ano de aprovação do projeto político pedagógico vigente: 2010
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APRESENTAÇÃO

O

curso de graduação em Ciências Econômicas da Universidade Federal de
Uberlândia (UFU) tem origem na faculdade de Ciências Econômicas de

Uberlândia, fundada em 1962 (vide decreto-lei 1.842, de 5/12). A graduação teve seu
funcionamento autorizado em 3/11/66 (vide decreto 59.447) e obteve, em 11/11/71, o
reconhecimento do então Conselho Federal de Educação (vide decreto-lei 69.535). Após
a federalização da universidade, em 1978 (vide decreto-lei 6.532, de 24 de maios),
foram instituídos os departamentos como unidades básicas. Nessa estrutura
organizacional, surgiram o Departamento de Economia e a coordenação do curso de
graduação/bacharelado em Ciências Econômicas. O projeto pedagógico atual da
graduação foi aprovado pelo conselho do Instituto de Economia e Relações
Internacionais (IERI), em sua 11ª reunião (7 de outubro de 2009), e pelo Conselho de
Graduação (ver resolução 10, de 21 de maio de 2010).
A autoavaliação do curso de graduação em Ciências Econômicas está prevista no
projeto pedagógico como “avaliação sistemática, envolvendo todos os segmentos que
dele participam” (item X.2). No momento de sua aprovação, o projeto presumia
avaliações anuais durante os quatro primeiros anos, de forma a acompanhar sua
implementação. A partir do quarto ano, as avaliações seriam bianuais, incluindo
acompanhamento do egresso.
A resolução 25 do Conselho de Graduação, de 26 de outubro de 2012, instituiu o
processo de autoavaliação no âmbito das graduações, em cumprimento da lei 10.861, de
14 de abril de 2004. A elaboração e execução de um instrumento de autoavaliação
foram atribuídas ao Núcleo Docente Estruturante da graduação em Ciências
Econômicas. De acordo com a resolução, o instrumento deve abranger a organização
didático-pedagógico-administrativa, o corpo docente e a infraestrutura do curso (art. 3º),
com periodicidade não superior a um ano (art. 4º) e incluir o esforço de reflexão sobre
seus resultados (art. 5º), incluindo a participação de entidades estudantis (art. 8º). Para
isso, o processo de autoavaliação deve ser desenvolvido em quatro etapas: 1)
planejamento, 2) execução, 3) divulgação de resultados, 4) reflexão.
O instrumento de autoavaliação do curso de graduação em Ciências Econômicas
foi elaborado pelo núcleo docente e comunicado ao colegiado do curso por meio de
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memorando interno (MI/NDE n. 4 p/ CGCE) de 27 de fevereiro de 2014, conforme a
resolução 25/2012. O instrumento inclui um questionário para professores e um para
graduandos. Os resultados são, então, discutidos em reuniões do corpo discente, docente
ou técnico-administrativo. Em 2018, a autoavaliação foi feita mediante aplicação de
questionários nos meses de outubro e novembro. Em maio de2019, houve entrevista
com a secretária da coordenação de curso, a fim de acrescentar o ponto de vista do
corpo técnico-administrativo. Por fim, foi feita a análise de dados e elaborado o
relatório. Os resultados dessas atividades são apresentados nos itens 1.1 e 1.2, a seguir.
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Parte 1- Análise dos questionários dos docentes e discentes da graduação em
ciências econômicas do IERI/UFU
Relatora: Professora Rosana A. Ribeiro

1.1RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS DE AUTOAVALIAÇÃO

1.1.1Autoavaliação dos professores

N

o mês de outubro de 2018, o número de respondentes ao questionário docente do
relatório de autoavaliação foi de 27 professores lotados no IERI (TAB.1) 1. Ou

seja, a maior parte do professorado diretamente ligada ao curso de Ciências Econômicas
respondeu. Esse número, em outubro de 2016, compreendeu dezoito docentes, vale
dizer, houve elevação de 50% no intervalo.
A comparação direta das respostas dos questionários de relatórios diversos
esbarra em limites na medida em que se altera a composição da amostra de
respondentes; mas, a título de ilustração, fizemos cotejos, em especial, com respostas do
relatório de autoavaliação de 2016. Vale salientar que o instrumento de avaliação não se
alterou. Nesse relatório, o porcentual maior de respondentes (41%) trabalhava na UFU
havia mais de quinze anos, enquanto o menor (11%) havia menos de cinco anos.
Sobre o uso da ficha de disciplina do projeto pedagógico, a maioria dos
respondentes (97%) a utiliza na íntegra ou com poucas alterações (TAB. 2). Apenas 3%
realizam alterações substanciais no programa em relação à ficha. O quesito 6 explora as
motivações para alterações na ficha disciplinar, mas nenhuma justificativa foi apontada
pelos professores. Desse modo, não é possível identificar razões para alteração
substancial por alguns docentes.
A maioria dos respondentes declarou que não realiza alterações no programa da
disciplina ao longo do semestre letivo, ao passo que 48% disseram fazer só alterações
superficiais (TAB. 3). Conclui-se que os respondentes seguem o programa ao longo do
semestre. No relatório de autoavaliação de 2016, os respondentes declararam que
cumpriam o programa da disciplina no semestre em curso.

1

As tabelas desta seção se encontram no Apêndice 1.
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A totalidade dos respondentes apontou que cumpre a carga horária da disciplina
(TAB. 4). Além disso, quase todos são pontuais em seus horários de aula (TAB. 5).
Todos os respondentes disseram que oferecem horário de atendimento
extraclasse ao alunado, seja em horário fixo ou agendado (TAB. 6). Cabe ressaltar que
em torno de 48% revelaram que os graduandos quase não comparecem ao atendimento.
No relatório de autoavaliação de 2016, metade dos respondentes, também, apontou que
os estudantes não compareciam ao atendimento extraclasse. No passado recente, a
reprovação em Ciências Econômicas se elevou por numerosas razões, mas os discentes
não utilizam o atendimento extraclasse. Concluímos que o núcleo docente necessita
investigar os motivos para que os alunos não procurem pouco tal atendimento.
A totalidade dos respondentes declarou que realiza vista de prova com
regularidade para os graduandos em horário de aula ou em atendimento extraclasse
(TAB. 7). Desse modo, os docentes cumprem as normas de graduação.
No tocante ao uso das avaliações discentes sobre os professores, grande parcela
dos respondentes revelou que utiliza seus resultados para repensar sua metodologia de
ensino; mas 38% o fazem com ressalvas (TAB. 8). Ainda assim, cabe dizer que os
professores refletem sobre suas metodologias com base nas avaliações dos alunos.
Em relação às regras para as atividades da graduação, grande parte dos
respondentes conhece a maioria delas, embora 7% desconheçam o projeto pedagógico
(TAB. 9). Vale ressaltar que no relatório de autoavaliação de 2016 foi maior o
porcentual de docentes que o desconheciam. A elevação no índice dos que conhecem as
regras do curso deriva, em parte, de uma participação relativa maior de respondentes
que são docentes com mais de quinze anos de atuação no curso de Ciências
Econômicas.
Grande parte dos respondentes declarou que as atividades de aulas presenciais e
de pesquisa ocupam a maior parte de sua carga de trabalho (TAB. 10), enquanto a
atividade de extensão não se mostra relevante. Cabe observar que parcela razoável de
docentes dedica parte significativa de sua carga laboral a tarefas administrativas. Esses
resultados são similares àqueles do relatório de autoavaliação de 2016.
A maior parcela dos respondentes (78%) declarou que os graduandos têm grau
razoável de interesse em suas disciplinas, ao passo que 15% consideram elevado o
interesse (TAB. 11). Tais números são semelhantes aos do relatório de autoavaliação de
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2016. Com efeito, os professores percebem interesse razoável dos discentes. Sugerimos
que o instrumento de pesquisa do próximo relatório identifique, com novos quesitos, os
parâmetros dessa percepção. Embora seja, no mínimo, intrigante que os docentes
declarem interesse razoável dos estudantes pelas disciplinas, convém salientar que
muitos apontaram que os alunos não comparecem ao atendimento extraclasse.
Em relação aos recursos pedagógicos utilizados, nota-se diversidade de
combinações (TAB. 12). O uso de imagens com o projetor de slide, as aulas expositivas
e os seminários prevalecem entre os recursos pedagógicos utilizados pelos docentes.
Grande parte dos respondentes (55%) apontou que se sente bastante motivada
para o ensino (TAB. 13). Mas os dados revelam que uma proporção se sente
razoavelmente ou pouco motivada nas tarefas da docência. Por outro lado, o relatório de
autoavaliaçãode 2016 revelou proporção maior de professores (67%) com mais
motivação para o trabalho disciplinar.
Uma parcela significativa dos respondentes declarou que não tem opinião sobre
a introdução da abordagem da temática História e Cultura Afro-brasileira, Africana e
Indígena nas universidades. O cotejo dos dados do relatório de autoavaliação de 2016
com resultados atuais mostra que o porcentual de docentes que não tem opinião sobre a
temática caiu: de 72% para 41% (TAB. 14). Observam-se elevação nos índices de
professores para os quais a temática é abordada de forma insuficiente (de 11% para
22%) e estabilidade na taxa dos que consideram que a temática é abordada de forma
suficiente (de 17% para 18%). A comparação com os dados de 2016 ainda evidencia
que a porcentagem de docentes que discordam das leis aumentou de 6% para 11%. Ou
seja, a redução no índice de professores sem opinião sobre as leis 10.639/2003 e
11.645/2008 se distribuiu entre as porcentagens dos que desejam elevação desses
conteúdos nas disciplinas e daqueles que discordam das leis.
No tocante à contribuição do curso para a preparação do graduando ao exercício
profissional, parcela significativa dos respondentes declarou que a contribuição é ampla
(TAB. 15). Nesse caso, verifica-se incremento desse índice: de 44% em 2016, para 48%
em 2018. O cotejo dos resultados no mesmo intervalo aponta redução — de 50% para
41% — dos professores que afirmaram que o curso contribui em só parte ao exercício
profissional. A taxa de docentes que declararam que o curso contribui muito pouco ao
exercício profissional se elevou: de 6% para 11%, entre 2016 e 2018. Enfim, a maioria
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dos respondentes (52%) apontou que algum ajuste no curso se revela necessário para
que o aluno seja preparado plenamente para exercer a profissão.
Em relação ao projeto pedagógico, 70% dos respondentes declararam que a
quantidade de disciplinas e atividades obrigatórias é elevada (TAB.16). No relatório de
autoavaliação de 2016, foi de 61%. Uma porcentagem significativa de respondentes
(30%) declarou que a quantidade de disciplina se mostra razoável, enquanto, em 2016,
esse índice foi de 33%. Noutras palavras, a maior parcela dos professores considera
elevada a quantidade de disciplinas obrigatórias no projeto pedagógico.
Uma parte razoável dos respondentes avaliou como bons alguns componentes do
projeto pedagógico: caracterização do egresso, objetivo do curso, laboratório de
pesquisa e monografia e projeto geral (TAB.17/18). Apenas os princípios e
fundamentos foram avaliados como muito bons por uma parcela, ao passo que a maioria
considera razoáveis ou ruins outros componentes: quantidade de disciplinas, disciplinas
optativas e articulação dos conteúdos. Noutras palavras, as respostas desse quesito
reforçam a interpretação de que parte dos docentes concorda com a necessidade de
algum ajuste no projeto pedagógico.
Por último, a maioria dos respondentes considera como satisfatórias, para o
funcionamento do curso, as instalações físicas de sala de aula, biblioteca e ambiente de
trabalho e de estudo (TAB. 19).

1.1.2Autoavaliação dos graduandos

N

o mês de outubro de 2018, o número de respondentes ao questionário docente do
relatório de autoavaliação foi de 27 professores lotados no IERI (TAB.1) 2. Ou

seja, a maior parte do professorado diretamente ligada ao curso de Ciências Econômicas
respondeu que se refere à autoavaliação dos graduandos, o número de respondente
atingiu 98, vale dizer, 30% dos matriculados no segundo semestre de 2018 (TAB. 20)3.
Uma parte razoável (34%) declarou que cursava o segundo período da graduação,
enquanto os que cursavam do quinto ao sétimo período corresponderam a 46% do total.
O número elevado de discentes do segundo período entre os respondentes se verificou,
também, no relatório de autoavaliação de 2016. Uma novidade deste relatório foi a
2
3

As tabelas desta seção se encontram no Apêndice 1.
As tabelas desta seção se encontram no Apêndice 2.
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ausência de resposta de alunosdo primeiro período; ou seja, não conseguimos obter
respostas deles.
Sugerimos que, no próximo relatório de autoavaliação, em vez do período do
curso, o quesito 1 do questionário (“Em que etapa do curso de graduação em Ciências
Econômicas você está agora, considerando a maioria das disciplinas em que está
matriculado?”) explore o ano e semestre de ingresso do respondente. O número elevado
de reprovações dificultou a classificação do período que o aluno cursa de fato. Vários
estavam frequentando simultaneamente disciplinas de períodos diversos.
Pela tabela 21, a maioria dos respondentes (52%) declarou que frequentou escola
privada na maior parte do Ensino Médio e do Fundamental. No relatório de
autoavaliação de 2016, a maioria disse ter estudado em escola pública (67%). Dentre os
respondentes, os dados deste relatório apontam número maior de graduandos egressos
de escolas particulares. Grande parte (63%) afirmou que não entrou na universidade por
programas de ação afirmativa (TAB. 22). O resultado não surpreende; afinal, a maioria
disse que estudou em escola privada. No relatório de autoavaliação de 2016, o índice
nesse quesito foi de 54%.
Uma parcela dos respondentes (47%) declarou que tem interesse alto ou muito
alto no curso (TAB. 23). No cotejo dos dados deste relatório com os de relatórios
anteriores, notamos redução nessa porcentagem. A título de ilustração, ela foi de 54%
em 2016.
Um cruzamento de informações dos dados do questionário revelou que 76% dos
respondentes do segundo período declararam ter, no mínimo, interesse razoável nas
aulas e em atividades do curso; no sétimo período, o índice foi de 96% (TAB. 24).
Desse modo, graduandos de período inicial se mostraram motivados. Também esse
resultado não surpreende, na medida em que estudantes em início de curso tendem a
ainda estar empolgados com a aprovação e a entrada na universidade e que muitos ainda
não saibam,com exatidão e segurança, do que se trata a profissão escolhida. Uma taxa
de 44% de discentes do terceiro período mostrou ter interesse alto ou razoável. Assim,
observamos queda brusca da participação relativa a alunos motivados no curso do
segundo período para o terceiro. Nos demais períodos, aumentou o número de
graduandos que têm, no mínimo, interesse razoável. No sétimo período, 96% se
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declararam motivados pelo curso. Conclui-se que os respondentes são motivados pelo
curso de Ciências Econômicas.
Foi de 40% o porcentual de graduandos que considera como boa sua
participação nos cursos e sua contribuição para a dinâmica da aula (TAB. 25). Esse
número foi menor que o registrado no relatório de autoavaliação de 2016 (38%); mas a
porcentagem dos que declararam como muito boa sua participação caiu de 14% para 3%
no período 2016–18. Outra diferença entre os resultados do relatório de 2016 e deste
está no índice dos que consideram sua participação como razoável: passou de 16% para
37% de 2016 a 2018.
Os quesitos 4 e 5 do questionário dos discentes revelam declínio do porcentual
dos que têm interesse alto e muito alto no curso e queda no de estudantes que
consideram como muito boa sua participação no curso e na dinâmica de aula. A redução
do nível de motivação se conjuga com a queda do patamar de participação nas
atividades da graduação.
A maioria dos respondentes (56%) revelou que é pontual e que respeita horários
de início e término das aulas (TAB. 26). No relatório de autoavaliação de 2016, esse
porcentual atingiu 74%.
Em relação aos hábitos de estudos, grande parte dos respondentes (62%)
declarou que parcela as leituras obrigatórias (TAB. 27). Daí se deriva uma variação
positiva de 18% em relação ao relatório de autoavaliaçãode 2016.Enfim, afirmaram que
se dedicam aos seus estudos. Sugerimos inserir nesse quesito 7 um item que crie a
possibilidade de o aluno assinalar uma resposta como “Faço todas as leituras
obrigatórias”.
De acordo com os dados da tabela 28, uma porcentagem mais elevada dos
respondentes pensou em desistir do curso: 62%; ante 55% em 2016 e 44% em 2015. A
comparação com a resposta de outros relatórios nesse quesito revela elevação do índice
dos que pensam em desistir do curso e redução na taxa dos que têm interesse alto ou
muito alto no curso. Os motivos apontados pelos respondentes para o abandono
destacam o desinteresse, a necessidade de trabalhar e a perspectiva profissional não
promissora (35%) (TAB. 29). Nota-se pulverização de motivos. As possíveis razões são
vinculadas a fatores pessoais/familiares, desinteresse pelo curso e incertezas sobre o
futuro profissional. A reformulação desse quesito e o uso da escala de Likert ajudariam
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a interpretar os resultados. Fica o registro dessa sugestão para um próximo relatório de
autoavaliação.
Segundo a tabela 30, as atividades que mais despertaram o interesse discente
foram a iniciação científica, a monitoria e a empresa júnior. A comparação dos dados
deste relatório com dados de 2016 mostra que as atividades mais motivadoras são as
mesmas; mas os porcentuais de interesse se elevaram no período recente. Recomenda-se
nova elaboração para o quesito 11, pois a formatação do quesito dificulta a
interpretação. A adoção da escala de Likert contribuiria para a análise das respostas.
Sobre atividade extraclasse, os respondentes declararam ter interesse maior pelas
aulas de monitoria, atividades de extensão e palestras e seminários (TAB. 31 e 32). Soa,
no mínimo, curioso a declaração de interesse dos discentes pelas atividades de extensão
ante a declaração dos docentes de que dedicam, à extensão, pouco tempo da carga
horária. A atividade extraclasse que desperta interesse menor inclui debates e grupos de
estudo, bem como atividades de extensão. O grau de interesse pela extensão se mostrou
dividido. Provavelmente, uma parcela dos respondentes desenvolveu alguma atividade
enquanto outra não vivenciou tal experiência.
No cotejo com os resultados do relatório de autovaliação de 2016, verificam-se:
estabilidade na assiduidade nas aulas de monitoria, queda de motivação relativa a
debates e grupos de estudo (42%) e redução do interesse pelas atividades de extensão
(38%). Conclui-se que se elevou o número de discentes desmotivados relativamente à
atividade extraclasse no período 2016–18.
Em relação aos documentos que regulamentam as atividades da graduação, 85%
dos respondentes disseram que conhecem o calendário acadêmico, enquanto 68%
conhecem as normas de graduação (TAB. 33). Mas se mostra relativamente reduzido o
número dos que conhecem o projeto pedagógico, as normas para as atividades
acadêmicas complementares e o regulamento de monografia. Sugere-se que, na
apresentação que a coordenação de curso, realiza para os ingressantes do primeiro
período que tais documentos sejam mencionados e discutidos. No cotejo dos dados do
relatório de autoavaliação de 2016 com os deste verifica-se elevação dos porcentuais.
Portanto, o índice dos que conhecem os documentos institucionais aumentou no período
recente (convém dizer que tal elevação é desejável).

11

Quanto à contribuição do curso à preparação para a vida profissional do
estudante, a maioria dos respondentes (58%) declarou que contribui em parte, ao passo
que é ampla para 21% (TAB. 34). A comparação dos dados deste relatório com os do
relatório de autovaliação de 2016 revela elevação na taxa dos que consideram que a
contribuição do curso ao exercício profissional é parcial: de 50% para 58%; e aumento
no índice dos que apontam contribuição ampla: de 19% para 21%.
Cabe observar que, no relatório de autoavaliação de 2014, chegou a 38%o
número de graduandos que declarou que o curso contribuía amplamente. Por outro lado,
o cotejo da quantidade dos que afirmaram que o curso não contribui apontou
incremento: de 3,4% para 4% no mesmo período. Conclui-se que se elevou
significativamente o porcentual dos discentes que consideram que o curso de Ciências
Econômicas contribui só em parte ao exercício da profissão.
Grande parte dos respondentes (64%) declarou que a quantidade de disciplinas
do projeto pedagógico é excessiva (TAB. 35). Nos relatórios de autoavaliaçãode 2014 e
2016, o índice foi, respectivamente, de 64% e 69%. Enfim, nas avaliações realizadas,
mostra-se razoável o número de alunos que vê como excessiva a quantidade de
disciplinas.
Em relação à temática em História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e
Indígena nas disciplinas do projeto pedagógico, 46% dos respondentes declararam que a
abordagem no curso se mostra insuficiente, enquanto 17% a consideram como
suficiente (TAB. 34). No relatório de autovaliaçãode 2016, o número de discentes que a
consideraram como suficiente chegou a 55%, enquanto os contrários foram 43%.
A porcentagem de graduandos que discordam da legislação foi de 19%, em
2016,e de 9% em 2018, ao passo que a participação relativa dos que não têm opinião
sobre o assunto foi de 26% para 22% no mesmo período. Dito de outro modo, caiu a
taxa de discordância da legislação entre os estudantes, bem como o índice dos que
consideram que tais conteúdos são abordados de forma suficiente.
A maioria dos respondentes (69%) declarou que as condições físicas (salas de
aula etc.) são adequadas (TAB. 37). Esse número se revela menor que os 71%do
relatório de autoavaliação de 2016. A maior parcela (50%) afirmou que os horários de
atendimento são bons ou muito bons (TAB. 38). No ano de 2016, o índice atingiu 57%.
O trabalho da coordenação de curso foi avaliado como bom ou muito bom por 67% dos
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respondentes (TAB. 39). A comparação entre esse número e o de 2016 aponta elevação
de 39%. Noutras palavras, ampliou-se a porcentagem de alunos que avaliaram
positivamente o trabalho desempenhado pela coordenação.
Grande parte dos respondentes (64%) considera o trabalho do corpo docente
como bom ou muito bom (TAB. 40). Nos anos de 2014 e 2016, tal porcentagem foi,
respectivamente, de 79% e 67%. Nota-se queda nos porcentuais no período 2014–18.
Por outro lado, a participação relativa dos respondentes que avaliam trabalho docente
como razoável passou de 19%, em 2016, para 29% em 2018; enquanto a porcentagem
de discentes que consideram esse trabalho insuficiente caiu de 14% para 7%.
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1.2 ENTREVISTA DE AUTOAVALIAÇÃO COM SECRETÁRIA DA
GRADUAÇÃO

C

omopartede um instrumento de autoavaliação dialógico e participativo, o Núcleo
Docente Estruturante entendeu, em 2019, que seria importante obter um ponto de

vista representativo do corpo técnico-administrativo participante das atividades da
graduação em Ciências Econômicas. Para tanto, optou-se por uma entrevista com a
secretária da coordenação, Maura Ferreira, que ocupa essa função há vários anos. Como
resultado, ela submeteu propostas e sugestões, a seguir.


“Alterar a extensão do conteúdo e da carga horária de Matemática 1”



“Reduzir a rotatividade dos professores de Matemática 1 e Matemática 2”



“Mudar constantemente os professores das disciplinas que estiverem tendo
muita reprovação, porque o problema pode ser de didática”



“Elevar a porcentagem de aproveitamento das atividades complementares
dos alunos”



“Ampliar o número e o conteúdo das disciplinas optativas”



“Criar novos componentes curriculares que permitam aos alunos cursarem
disciplinas optativas em outras graduações da universidade com chance de
aproveitamento nos seus históricos escolares”.



(Serviços administrativos) “Discentes com atestado deverão solicitar
avaliação fora de época diretamente ao professor que tem autonomia para a
decisão. Somente os alunos sem atestado devem solicitar à coordenação,
caso não haja acordo com o professor”
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Parte 2 - Informações Institucionais da graduação em Ciências Econômicas
do IERI/UFU
Relatora: Profª Drª Vanessa da Costa Val Munhoz

2.1 INTRODUÇÃO
Em consonância com os propósitos do Relatório de Autoavaliação Institucional
da Universidade Federal de Uberlândia, o processo de autoavaliação de curso visa
refletir sobre seu conjunto de atividades com vistas à melhoria de sua qualidade. Dentre
os objetivos da autoavaliação, como instrumento complementar à autoavaliação
institucional, estão:
i) Propiciar um processo contínuo de autoavaliação;
ii) Identificar as potencialidades e limitações do curso de Ciências Econômicas no
IERIUFU;
iii) Promover ações de sensibilização para a efetiva participação dos docentes,
discentes e funcionários ligados ao curso no processo permanente de
autoavaliação;
iv) Produzir conhecimentos sobre a atual situação do curso que possam ser usados
como instrumentos que contribuam para a melhoria da qualidade nas
dimensões do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão;
v) Divulgar os relatórios de autoavaliação para que possam subsidiar o
planejamento das ações da coordenação do curso e direção da unidade
acadêmica;
vi) Apresentar propostas em função das fragilidades identificadas.
Para cumprir esses objetivos propostos, esta seção compila e analisa informações
externas e internas sobre o curso, coletadas junto ao MEC, à unidade acadêmica e
demais órgãos da UFU. São apresentados dados e informações referentes às avaliações
externas do curso (ENADE), ao processo de avaliação dos docentes por parte dos
discentes, à participação dos alunos em atividades de pesquisa, monitorias, empresa
júnior, estágios, mobilidade nacional e internacional, atividades de representação
estudantil e PET.
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2.2 ANÁLISE E DIVULGAÇÃO INTERNA DOS RESULTADOS DO ENADE
O curso de Ciências Econômicas (CE) do IERI UFU participou do ENADE em
2015 e em 2018, sendo esses os últimos dois anos de participação. O último relatório
disponibilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP) foi o Relatório do Curso com os resultados do ENADE/2015 cuja
prova foi resolvida por 77 estudantes concluintes do curso de CE do IERI UFU. Tal
relatório está estruturado com as seguintes partes: (i) um relatório específico sobre o
desempenho das diferentes áreas na prova de Formação Geral; (ii) uma análise do perfil
dos coordenadores de curso; (iii) uma análise sobre a percepção de coordenadores de
curso e de estudantes sobre o processo de formação ao longo da graduação; (iv) uma
análise do desempenho linguístico dos concluintes, a partir das respostas discursivas na
prova de Formação Geral.
O INEP acredita que os dados relativos aos resultados da prova e à opinião dos
estudantes constituem importantes referências para o conhecimento da realidade
institucional e para a permanente busca da melhoria da qualidade da graduação.

Gráfico 1: Dados do Relatório de Curso do ENADE sobre a média das notas dos
estudantes no componente de formação geral

Legenda: IES = UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Fonte: INEP, 2015.
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No que se refere ao conceito ENADE a nota final obtida pelo curso CE do IERI
UFU foi 44. A nota final do curso depende do desempenho dos estudantes concluintes
no Componente de Conhecimento Específico e no Componente de Formação Geral. A
parte referente ao Componente Específico contribui com 75% da nota final, enquanto a
parcela referente à Formação Geral contribui com 25%, em consonância com o número
de questões da prova, 30 e 10, respectivamente.Em relação ao desempenho dos
estudantes na prova, observa-se pelo Gráfico 1 que a nota média, no Componente de
Formação Geral na prova, dos estudantesdo nosso curso foi superior à dos estudantes da
área na UF, na Grande Região em que estão incluídas e no Brasil.
Por sua vez, o desempenho dos estudantes no Componente de Conhecimento
Específico da prova foi mais baixo, porém ainda maior que a nota média dos estudantes
da área na UF, na Grande Região em que estão incluídas e no Brasil (Gráfico 2).

Gráfico 2: Dados do Relatório de Curso do ENADE sobre a média das notas dos
estudantes no componente de conhecimento específico

Legenda: IES = UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Fonte: INEP, 2015.

Com relação à percepção dos estudantes do IERI UFU sobre a prova, os alunos
responderam questionário do INEP sobre o grau de dificuldade da prova. Vale registrar
os seguintes aspectos dessas respostas:

4

Os conceitos utilizados no ENADE variaram de 1 a 5, e, à medida que esse valor aumenta, melhor terá
sido o desempenho no exame.
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i) Sobre o grau de dificuldade das questões dos componentes de formação geral:
55,3% consideraram o grau de dificuldade médio, 27,6% fácil; 6,6% muito fácil,
9,2% difícil e 1,3% muito difícil;
ii) Sobre o grau de dificuldade das questões dos componentes de formação
específica: 44,7% consideraram o grau de dificuldade médio; 43,4% difícil;
7,9% fácil; 1,3% muito fácil; 2,6% muito difícil.
Além das provas de desempenho no Componente de Formação Geral e no
Componente de Conhecimento Específico, os alunos responderam o Questionário do
Estudante, cuja importância é fundamental, pois segundo o INEP permite o
conhecimento e a análise do perfil socioeconômico e cultural dos estudantes
concluintes, além da percepção sobre o ambiente de ensino-aprendizagem e sobre a
organização do curso, do currículo e da atividade docente.
Sobre o questionário socioeconômico, 67,5% dos estudantes do IERI UFU
declaram-se da cor branca; 19,5% pardo ou mulato; 10,4% negro; 2,6% amarelo ou de
origem oriental. Sobre a renda familiar, a distribuição foi a seguinte: para 2,6% a renda
familiar está até 1,5 salários mínimos; para 18,2% entre 1,5 a 3 salários mínimos; para
14,3% a renda familiar é de 3 a 4,5 salários mínimos; 13% é de 4,5 a 6 salários
mínimos; para 22,1% é de 6 a 10 salários mínimos; para 27,3% é de 10 a 30 salários
mínimos e para 2,6% a renda familiar está acima de 30 salários mínimos.
Sobre a situação financeira, 5,2% dos alunos do IERI UFU não tem renda e os
gastos são cobertos por programas governamentais; 35,1% não tem renda e os gastos
são financiados pela família ou outras pessoas; 37,7% tem renda, mas recebe ajuda da
família ou outras pessoas para financiar os gastos; 13% tem renda e não precisa de ajuda
para financiar os gastos; 6,5% tem renda e contribui com o sustento da família; 2,6% é o
principal responsável pelo sustento da família.
Os alunos também responderam um questionário sobre temas relacionados aos
recursos pedagógicos e físicos do curso. Os alunos assinalaram o grau de concordância
com as assertivas apresentadas nos Gráficos 3 e 4, a seguir. A maior parte dos alunos
(aproximadamente 87%) concorda que as disciplinas cursadas contribuíram para sua
formação integral, como cidadão e profissional. Da mesma maneira, aproximadamente
90% dos alunos concordam que o curso contribuiu para o desenvolvimento da sua
consciência ética para o exercício profissional. Por sua vez, aproximadamente 73% dos
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alunos concordam que os planos de ensino apresentados contribuíram para o
desenvolvimento de suas atividades acadêmicas e seus estudos. Enquanto isso, menos
de 50% dos alunos concordam que o curso favoreceu a articulação do conhecimento
teórico com atividades práticas.

Gráfico 3: Resultado dos questionários do ENADE sobre os recursos pedagógicos e
físicos do curso
(parte1)

Fonte: INEP, 2015.
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Gráfico 4: Resultado dos questionários do ENADE sobre os recursos pedagógicos e
físicos do
curso(parte2)

Fonte: INEP, 2015.
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Em relação aos recursos físicos, entre 70% e 80% dos alunos concordam que as
condições de infra-estrutura da sala de aula foram adequadas, os equipamentos e
materiais disponíveis para aulas práticas foram adequadas para a quantidade de alunos,
os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas foram adequados ao curso, e a
biblioteca dispôs das referências bibliográficas que os estudantes necessitaram.

2.3 AVALIAÇÃO DOCENTE PELO DISCENTE
A avaliação docente pelo discente é parte da avaliação interna e tem por objetivo
identificar as condições de ensino oferecidas aos estudantes, suas potencialidades e
fragilidades, em especial as relativas ao perfil do corpo docente e sua organização
didático-pedagógica. A coordenação do curso de Ciências Econômicas tem agendado os
períodos de avaliação e solicita aos professores a aplicação dos questionários de
avaliação de desempenho dos docentes durante as suas aulas na própria sala de aula.
Destaca-se que, assim como a UFU tem apresentado um baixo índice de participação
dos processos de autoavaliação institucional promovidos pela Comissão Própria de
Avaliação – CPA, a participação dos alunos nessa atividade como respondentes dos
questionários é ainda muito baixa. Acredita-se que essa baixa participação dificulta o
alcance desejado do objetivo da avaliação, pois tornam as notas atribuídas pelos alunos
respondentes viesadas em virtude de amostras pequenas.
Os discentes estabelecem uma pontuação de 1 a 10 aos seguintes itens: 1)
Apresentação do conteúdo programático e definição dos critérios de avaliação; 2)
Domínio do conteúdo programático; 3) Sequência na abordagem do conteúdo
programático; 4) Clareza na exposição dos assuntos; 5) Assiduidade; 6) Pontualidade;
7) Divulgação dos resultados das avaliações dentro do prazo estipulado (até 20 dias
após a aplicação da avaliação); 8) Cumprimento do horário de atendimento ao aluno; 9)
Qualidade do atendimento ao aluno; 10) Coerência entre o ensinado e o exigido nas
avaliações.
Os resultados individuais dos professores podem ser acessados por eles através
do site http://www.avaliacaodocente.ufu.br/docente/, disponibilizado no portal da
Universidade Federal de Uberlândia.
Observa-se pelo Quadro 1 que o item pontualidade e divulgação de resultados
dentro do prazo estipulado foram os que receberam as maiores notas pelos alunos na
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avaliação de desempenho dos docentes no primeiro semestre de 2018. O item clareza na
exposição dos assuntos foi o que recebeu a pior nota. Ademais, vale destacar que as
notas atribuídas foram praticamente todas acima de 8, o que deve ser considerado um
bom resultado da avaliação dos docentes do curso. No segundo semestre de 2018 as
mesmas médias se mantiveram próximas do semestre anterior (Quadro 2). Apenas
destaca-se que os itens melhores avaliados passaram a ser cumprimento do horário de
atendimento ao aluno e domínio do conteúdo programático. Mais uma vez o item
clareza na exposição dos assuntos foi o que recebeu a pior nota.

Quadro 1:Medidas estatísticas das notas atribuídas a cada item da avaliação
docente em 2018_1

Fonte: https://www.avaliacaodocente.ufu.br/ Nota: MG - Média geral de todas as turmas do curso para o
ano/semestre selecionado

Quadro 2:Medidas estatísticas das notas atribuídas a cada item da avaliação
docente em 2018_2

Fonte: https://www.avaliacaodocente.ufu.br/ Nota: MG - Média geral de todas as turmas do curso para o
ano/semestre selecionado
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2.4 PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS EM ATIVIDADES DE PESQUISA NOS
ANOS DE 2017 E 2018
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC-FAPEMIG) é
financiado pela FAPEMIG em parceria com a UFU. O edital PIBIC UFU/FAPEMIG é
lançado no segundo semestre de cada ano. Por sua vez, O Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC-CNPq) é financiado pelo CNPq em parceria com
a UFU. O edital PIBIC/UFU/CNPq é lançado no primeiro semestre de cada ano.
Para concorrer nestes editais, é necessário ser aluno regularmente matriculado na
Instituição (a partir do 3º período ou do 2º ano de curso no caso do edital PIBIC
UFU/FAPEMIG) e ter um professor orientador. O aluno não pode possuir vínculo
empregatício, uma vez que receberá uma bolsa de Iniciação Científica. O professor
poderá ter apenas um aluno PIBIC por edital. Para ser orientador, é necessário ser
docente efetivo ou técnico administrativo da UFU, no regime de trabalho de 40 horas ou
40 horas DE, com a titulação de Doutor. O orientador não pode estar afastado e/ou
licenciado da Instituição, a qualquer título, durante o período de vigência do plano(s) de
trabalho do(s) aluno(s). A Tabela 1 apresenta o número de alunos envolvidos em
projetos de iniciação científica a partir do segundo semestre de 2017.

Tabela 1: Alunos do curso de Ciências Econômicas envolvidos com Iniciação
Científica nos anos de 2017 (segundo semestre), 2018 e 2019
Iniciação Científica 2017 2018 2019
PIBIC FAPEMIG

6

2

-

PIBIC CNPQ

-

5

5

PIVIC

7

7

7

Fonte: DIRPE/PROPP UFU.

No ano de 2017 6 alunos do curso de Ciências Econômicas do IERI UFU
estiveram envolvidos em projetos de iniciação científica e receberam bolsa PIBIC
FAPEMIG (Edital nº 5/2017). No mesmo edital 3 projetos de outros 3 professores,
apesar de submetidos, não foram selecionados para recebimento de bolsa PIBIC.
No ano de 2018 apenas 2 alunos do curso de Ciências Econômicas do IERI
UFU estiveram envolvidos em projetos de iniciação científica e receberam bolsa PIBIC
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FAPEMIG (Edital nº 6/2018). No mesmo edital 5 projetos de outros 5 professores,
apesar de submetidos, não foram selecionados para recebimento de bolsa PIBIC.No que
se refere ao Edital nº2/2018 de bolsas PIBIC CNPQ 5 alunos do curso de Ciências
Econômicas do IERI UFU estiveram envolvidos em projetos de iniciação científica e
receberam bolsa PIBIC. No mesmo edital 3 projetos de outros 3 professores, apesar de
submetidos, não foram selecionados para recebimento de bolsa PIBIC.
No ano de 2019 5 alunos do curso de Ciências Econômicas do IERI UFU
estiveram envolvidos em projetos de iniciação científica e receberam bolsa PIBIC
CNPQ (Edital nº2/2019). No mesmo edital 1 projeto não foi selecionado para
recebimento de bolsa PIBIC.
Ademais, desde 2017 a PROPP tem registrado o envolvimento de 7 alunos do
curso de Ciências Econômicas em Projetos de Pesquisa de Iniciação Científica
Voluntária (PIVIC). A iniciação científica voluntária tem fluxo contínuo e não é
necessário um edital específico para submissão de projetos, o que possibilitaria o maior
envolvimento dos alunos nesse tipo de atividade. No entanto, diante do número de
registros não é o que vem se observando no curso de Ciências Econômicas, uma vez
que número de alunos envolvidos nessa atividade ainda é baixo.

2.5 PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS EM ATIVIDADES DE MONITORIA ANOS
DE 2017 E 2018
Os alunos do curso de Ciências Econômicas também estão envolvidos em
atividades de monitoria, com bolsas e voluntárias. A monitoria é uma experiência
pedagógica que visa desenvolver no discente o interesse pela carreira do magistério
superior, vivenciando as atividades relacionadas ao ensino. Além disso, tem o objetivo
de proporcionar a cooperação entre o corpo discente e o corpo docente, em benefício da
qualidade do ensino ministrado na Instituição. Todos os semestres há uma chamada para
processo seletivo de monitores por meio de edital. Em relação às regras utilizadas para a
seleção dos monitores, o colegiado do curso de ciências econômicas do IERI sugere a
adoção dos seguintes critérios: i) nota na disciplina; ii) CRA; iii) combinação de CRA e
nota na disciplina. Caso o docente demandante de monitoria opte pela aplicação de uma
prova específica aos candidatos interessados, tal prova deverá ser elaborada e corrigida
pelo próprio docente, com data e horário previamente definidos.
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Levantam-se neste relatório informações relativas às monitorias a partir de 2017,
período em que vem sendo destinadas quatro bolsas para a coordenação do curso de
Ciências Econômicas, sendo que duas bolsas são garantidas para o/a aluno/a
selecionado/a para monitoria nas seguintes disciplinas: GEC001 - MATEMÁTICA I;
GEC004 – MATEMÁTICA II.

Tabela 2: Alunos do curso de Ciências Econômicas nos programas de monitorias
com bolsas e voluntárias
Monitores
2017-1
2017-2
2018-1
2018-2
2019-1
Bolsistas

4

4

4

4

4

Voluntários

25

24

22

35

34

Total

29

28

26

39

38

Fonte: DIREN/PROGRAD UFU.

Observa-se pela Tabela 2 que houve um crescimento do número de monitores
desde 2018, o que demonstra grande envolvimento tanto dos alunos como dos
professores nesse tipo de atividade. Para se ter uma ideia, no último semestre – 2019/1 –
foram disponibilizadas vagas de monitoria em 30 disciplinas, que foram ministradas por
22 professores diferentes.

2.6 PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS NA EMPRESA JÚNIOR DO IERI
A ACPE (Assessoria Consultoria Planejamento Econômico) — Empresa Júnior
do Instituto de Economia da Universidade Federal de Uberlândia é, sinteticamente, uma
Empresa de Consultoria gerenciada por estudantes universitários dos Cursos de
Graduação em Ciências Econômicas e Relações Internacionais que realizam projetos e
prestam serviços em sua área de graduação, principalmente para pequenas e médias
empresas. Foi fundada em 2002. Como a Empresa Júnior é integrante de uma instituição
educacional, conforma-se como uma associação civil sem fins lucrativos e, ainda, pela
estrutura de baixos custos fixos, os preços praticados são consideravelmente abaixo do
preço de mercado.
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Desde 2010 a gestão da ACPE é composta por alunos do curso de Ciências
Econômicas e do curso de Relações Internacionais por meio de um processo interno
através de Edital.
A Tabela 3 mostra que houve um aumento significativo da participação dos
alunos do curso de Ciências Econômicas na gestão da ACPE entre 2017 e 2018. Isso se
deve, possivelmente, a uma maior participação dos alunos do curso de Relações
Internacionais em outras atividades, mas também demonstra um aumento do interesse
por parte dos alunos de Ciências Econômicas nessa atividade, pois esse número de
alunos se mantém alto em 2019.

Tabela 3: Alunos dos Cursos de Relações Internacionais e Ciências Econômicas
participantes da ACPE
ACPE
2017
2018
2019
Alunos de Ciências
8
26
21
Econômicas
Alunos de Relações
22
18
19
Internacionais
Total de alunos da
30
44
40
empresa
Fonte: ACPE, IERI UFU.

2.7 PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS NO DACEF
O NDE consultou o Diretório Acadêmico Ceso Furtado (DACEF) sobre a
participação dos alunos e as atividades realizadas entre os anos de 2018 e 2019. No ano
de 2018 12 alunos participaram da composição inicial da gestão do DACEF entre
novembro de 2017 e novembro de 2018, quando o DACEF finalizou sua gestão com 11
alunos. A atual gestão, denominada “Vanguarda”, iniciou sua gestão com 15 membros e
atualmente conta com a participação de 12 alunos. A vigência desta gestão será de 12 de
dezembro de 2018 a 30 de novembro de 2019. A seguir estão apresentadas a história e
atividades da Gestão Vanguarda 2019.
Processo de eleição: foi composto por duas chapas (chapa 1 – Vanguarda; e chapa 2 #Ocupe_o_DA) – fato este relativamente raro em processos de eleição do DA de
Economia UFU – e teve início em 29 de novembro de 2018, quando ambas puderam
iniciar oficialmente suas campanhas, encerrando apenas no dia 10 de dezembro.
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No dia 11 de dezembro de 2019, a chapa Vanguarda foi eleita à gestão do DACEF com
um total de 96 votos. Vale destacar a mobilização histórica que ambas as chapas
promoveram no curso: ao todo 169 estudantes regularmente matriculados no curso
votaram (96x73).

Objetivo principal da gestão: tornar o DACEF mais renomado e ativo/participativo
para com discentes, docentes e técnicos do IERI UFU, promovendo eventos de todos os
âmbitos, auxiliando os estudantes e buscando, sobretudo, produzir efeito positivo na
redução da elevada taxa de evasão de discentes no curso.

Algumas ações e atividades de integração desenvolvidas:
- Guia de Sobrevivência: o DACEF produziu e disponibilizou aos ingressantes logo
antes de as aulas se iniciarem, com o objetivo de amparar e dar suporte aos ingressantes,
principalmente aos que vinham de fora e conheciam pouco da cidade/universidade.
Foram realizadas 02 versões do Guia de Sobrevivência, uma para a turma 74 (2019/1) e
outra para a turma 75 (2019/2).
- Kit Economia 2019: muito solicitado por estudantes de todos os períodos, o DACEF
desenvolveu e ofertou produtos universitários (em forma de kit) para os discentes do
curso. O kit foi composto de dois modelos de camisas, doll/samba canção, caneca e
tirante. A visão é a de que o kit gera certa identidade visual do aluno para com o curso,
ajudando, assim, no objetivo de redução da evasão nos primeiros períodos. Ao mesmo
tempo, a venda dos kits serviu para uma leve entrada de recursos financeiros ao caixa do
DA, para que, assim, pudéssemos gozar de autonomia financeira e administrativa, para
promover eventos de melhor qualidade e com independência.
- Semana de Recepção: as semanas de recepção de ambos semestres foram
desenvolvidas e planejadascom muito cuidado, de forma que os alunos pudessem se
sentir bem amparados e conhecendo algumas das diversas oportunidades que teriam no
ambiente universitário do estudante de Economia na UFU. O DACEF convidou
palestrantes de diversas áreas que um economista pode atuar, apresentou todas as
instituições relacionadas ao curso de economia e que um estudante pode se envolver ao
longo da graduação (Empresa Jr. ACPE, Liga de Mercado Financeiro, PET Economia,
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CEPES, Diretório Acadêmico, AIESEC, ENACTUS, Clube de Simulação, Atlética
Monetária etc.), entre outras atividades.
- Festas de recepção: buscando promover integração e arrecadação de recursos
financeiros, o DACEF fez a festa do primeiro semestre de 2019 no dia 05 de abril de
2019 e a festa do segundo semestre de 2019 no dia 31 de agosto. A primeira festa foi
realizada em conjunto com o DA Ciências Contábeis e contou com a presença de +250
pessoas. A segunda festa foi realizada exclusivamente pelo DACEF e contou com a
presença de +360 pessoas.

Algumas ações e atividades acadêmicas desenvolvidas:
- Debate com Vanessa Petrelli: sob o tema “A dívida pública em debate: Corte de
Gastos e Financeirização”, o debate foirealizado no dia 13 de junho de 2019. Houveram
115 inscritos para o evento e presença de 95 pessoas.
- Café conjuntura:sob o tema “A Reforma da Previdência”, o palestrante prof.
Guilherme Santos Mello (IE Unicamp) promoveu uma apresentação crítica sobre as
propostas e efeitos da Reforma da Previdência. O evento ocorreu no dia 27 de junho de
2019 e contou com a participação de52 pessoas, sendo que houveram 62 inscrições.
- 45º Encontro Nacional dos Estudantes de Economia: o evento nacional, que em 2019
ocorreu em Ilhéus (BA), entre os dias 14 a 20 de julho, na Universidade Estadual de
Santa Cruz (UESC). O DA conseguiu a disponibilização de um ônibus, que
transportasse alunos do curso ao encontro, a partir de esforços em conjunto com a
PROAE e com o Instituto de Economia e Relações Internacionais. 40 discentes haviam
garantido vagas no ônibus, mas apenas 39 viajaram (01 aluno perdeu horário e não
apareceu depois de 50 minutos após o combinado).
- Cine Debate: após a transmissão do filme “A Grande Aposta” em auditório da UFU, o
DACEF promoveu um debate sobre o filme com a participação dos professores do IERI
Marcelo Loural e Marisa Amaral. O Cine debate ocorreu no dia 22 de agosto e contou
com a presença de 40 pessoas, dentre as 65 inscrições.
- Semana de Economia 2019: o evento ocorreu durante os dias 02 a 04 de setembro de
2019 e contou com a colaboração do DACEF, tanto questões do âmbito de divulgação e
organização, como, também, no âmbito financeiro (o DACEF doou à organização do
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evento um montante de R$900,00 para ajuda de custos), visando ajudar no sucesso do
evento.

2.8 ESTÁGIOS
O estágio é considerado, segundo a legislação vigente, um ato educativo escolar
supervisionado que tem por objetivo preparar o discente para o exercício profissional.
Nos projetos pedagógicos dos cursos de Ciências Econômicas e de Relações
Internacionais, o estágio é um componente curricular que integra o Núcleo de Formação
Complementar de Ensino, possuindo caráter não obrigatório.

Tabela 4: Informações sobre participação dos alunos do curso de Ciências
Econômicas em estágios externos desde 2017-2
Aluno

INÍCIO

TÉRMINO

NOME EMPRESA

1

05/07/2017

04/07/2018 American Chamber of Commerce for Brasil SP

2

13/07/2017

22/06/2018 Algar S/A Empreendimentos e Participações

3

14/07/2017

13/01/2018 Helbor Flat Class

4

10/08/2017

09/02/2018 Lojas Americanas S.A

5

14/08/2017

13/08/2019 Algar Multimídia S/A

6

28/08/2017

28/02/2018 Espresso Controle de Despesas Ltda

7

04/09/2017

31/12/2017 Lojas Americanas S.A

8

15/09/2017

14/03/2018 SEGIMOB Serviços de Apoio Operacional LTDA EPP

9

20/09/2017

19/09/2019 Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais

10

10/11/2017

15/03/2018 HC&T Educação Corporativa Ltda - ME

11

14/12/2017

13/06/2018 Helbor Flat Class

12

18/12/2017

30/07/2019 ZUP IT Soluções em Informática Ltda

13

08/01/2018

31/12/2018 CRBS S/A

14

14/02/2018

12/11/2018 Uberlândia Caminhões e Ônibus Ltda

15

27/02/2018

27/08/2018 Ghia Agentes Autônomos de Investimentos Ltda

16

05/03/2018

05/08/2019 Concessionária de Rodovias Minas Gerais Goiás S/A

17

12/03/2018

25/04/2018 Interação Tecnologia

18

19/03/2018

19/09/2018 Uberlândia Intercambios Viagens e Turismo LTDA-ME

19

29/03/2018

10/09/2018 Taise de Cassia Bortoletto

20

02/04/2018

10/05/2018 ABC - Industria e Comercio S/A

21

05/04/2018

31/12/2018 Lojas Americanas S.A

22

15/04/2018

02/08/2018 Neppo Tecnologia da Informação LTDA-ME

29
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18/04/2018

15/08/2018 Trenas e Cia Comércio de Ferramentas LTDA

24

23/04/2018

01/06/2018 Ipê Tecnologia Digital LTDA

25

23/04/2018

12/09/2018 Rafael Recidive Gonçalves

26

04/07/2018

03/01/2019 Souza Cruz S/A

27

12/07/2018

11/08/2018 Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração

28

01/09/2018

31/03/2019 Uberlândia Recuperação de VeiculosLtda

29

03/09/2018

26/06/2019 Provanza Franquias e Treinamentos Ltda

30

11/09/2018

21/12/2018 Lojas Americanas S.A

31

04/10/2018

16/05/2019 Provanza Franquias e Treinamentos Ltda

32

08/10/2018

31/12/2018 Algar S/A Empreendimentos e Participações

33

08/11/2018

01/03/2019 Lima e Pergher Indústria e Comércio

34

08/11/2018

01/03/2019 Lima e Pergher Indústria e Comércio

35

12/11/2018

12/11/2019 Lima e Pergher Indústria e Comércio

36

12/11/2018

12/11/2019 Lima e Pergher Indústria e Comércio

37

12/11/2018

01/05/2019 Ghia Agentes Autonomos de InvwatimentosLtda

38

19/11/2018

19/11/2019 Alcer Academia de Gestão Digital InnovationLtda

39

21/11/2018

20/05/2019 Kiyros Consultoria Ltda

40

21/12/2018

21/12/2019 Lima e Pergher Industria e Comercio S/A

41

10/01/2019

28/02/2019 Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais

42

14/01/2019

30/06/2019 Ipê Tecnologia Digital LTDA

43

01/03/2019

09/01/2021 Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais

44

11/03/2019

20/12/2019 GCS Consultoria Importação e Exportação Ltda

45

15/04/2019

14/10/2019 Lojas Americanas S.A

46

16/04/2019

16/04/2020 Lima e Pergher Industria e Comercio / AS

47

16/04/2019

16/04/2020 Lima e Pergher Industria e Comercio / AS

48

16/04/2019

16/04/2020 Lima e Pergher Industria e Comercio / AS

49

06/05/2019

05/11/2019 Lojas Americanas S.A.

50

09/05/2019

09/05/2020 Provanza Franquias e Treinamentos LTDA

51

23/05/2019

23/05/2020 Kyros Consultoria LTDA
Fonte: DIREN/PROGRAD UFU.

Desde o segundo semestre de 2017 temos registrada a participação de 51 alunos
em estágios externos remunerados, conforme Tabela 4, sendo que 12 alunos iniciaram o
estágio em 2017-2, 13 alunos iniciaram o estágio em 2018-1, 15 alunos iniciaram o
estágio em 2018-2 e 11 alunos iniciaram o estágio em 2019-1. Assim, o número médio
por semestre de alunos que iniciam seus estágios vem se mantendo.
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Tabela 5: Informações sobre participação dos alunos do curso de Ciências
Econômicas em estágios internos desde 2017-2
Aluno

4
5
6
7
8
9
10
11

Area
PROGEP - DIRAP - DIMOR (Divisão de Movimentação e
Registro)
IE (Instituto de Economia)
ESTES (Escola Técnica de Saúde) - Setor de Compras
PROGEP - DIRAP - DIMOR (Divisão de Movimentação e
Registro)
PROPLAD - DIRCL (Diretoria de Compras e Licitação)
PROGRAD - DIREN - DIFDI (Divisão de Formação Discente)
FAMED (Faculdade de Medicina)
PROGRAD - DIREN - DIFDI (Divisão de Formação Discente)
PROGRAD - DIREN - DLICE (Divisão de Licenciaturas)
PROGRAD - TI
Coordenação do Curso Téc. em Meio Ambiente

12
13
14
15
16

PROGRAD - DIREN - DLICE - PIBID (Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência) e RP (Residência Pedagógica)
PROGRAD - DIREN - DIFDI (Divisão de Formação Discente)
PROGRAD - DIREN - DIFDI (Divisão de Formação Discente)
PROAE - DIVRU (Divisão de Restaurantes Universitários)
PROGRAD - DIRPS (Direitoria de Processos Seletivos)

1
2
3

Inicio

Termino

03/07/2017

07/11/2018

03/07/2017
03/07/2017

02/07/2019
02/01/2018

03/07/2017

02/01/2018

01/11/2017
02/04/2018
01/06/2018
01/08/2018
01/08/2018
03/09/2018
01/11/2018

01/03/2018
01/10/2018
30/11/2019
12/07/2019
28/06/2019
02/03/2019
31/10/2019

01/11/2018

02/03/2019

01/04/2019
01/04/2019
02/05/2019
03/06/2019

30/09/2019
30/09/2019
01/11/2019
02/12/2019

Fonte: DIREN/PROGRAD UFU.

Com relação aos estágios internos, dentro da UFU, temos registrada a
participação de 16 alunos do curso de Ciências Econômicas desde 2017-2.

2.9 PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS EM PROGRAMAS DE MOBILIDADE
INTERNACIONAL
A mobilidade internacional é uma oportunidade oferecida aos estudantes de
cursos de graduação da UFU para cursar componentes curriculares envolvendo ensino
e/ou pesquisa e/ou atividades de extensão, durante um período de tempo de sua
graduação, em universidades de ensino superior estrangeiras com as quais a UFU possui
acordo de cooperação ou convênio. O estudante de graduação da UFU pode realizar
mobilidade internacional por meio de programa ou candidatura individual e em ambos
os casos é necessária validação prévia das instituições envolvidas.
Observa-se por meio da Tabela 6 que houve uma redução crescente do número
de alunos do curso de Ciências Econômicas que participaram de mobilidade
internacional. Acredita-se que isso tem ocorrido em virtude da redução do número de
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bolsas de estudos para esta modalidade. Dos 26 alunos que participaram de mobilidade
internacional desde 2009 apenas 4 obtiveram bolsa. Desde 2013 que não há registro de
alunos em mobilidade internacional com bolsa e o último ano em que houve
participação de alunos nesta modalidade foi em 2017.
O Gráfico 5 revela que o destino mais procurado de mobilidade internacional
entre 2009 e 2017 foi Portugal, seguido de Espanha e França. Assim, a dificuldade com
estudos em uma segunda língua pode ser também um elemento que restrinja a procura
dos alunos por este tipo de atividade durante a graduação, uma vez que o país mais
procurado para mobilidade internacional tem a língua portuguesa.
Tabela 6: Participação dos alunos do curso de Ciências Econômicas em mobilidade
internacional
Aluno
Universidade de destino
Ano de início
Universidade Técnica de Lisboa
2009
1
Universidad Politécnica de Valencia
2009
2
UniversitéLumière Lyon 2
2009
3
Universidade de Savoie
2009
4
Universidad de Vigo
2010
5
Universidade
Técnica
de
Lisboa
2010
6
Universidade de Coimbra
2010
7
Universidade de Vigo
2010
8
Université Paul Verlaine Metz
2010
9
Universidade Técnica de Lisboa
2011
10
Universidade Técnica de Lisboa
2011
11
2011
12 NHTV Breda Univ. of Applied Science
Universidade Técnica de Lisboa
2011
13
Universitá
degliStudi
di
Siena
2011
14
Universidade do Vigo
2012
15
East China
2012
16
Universidade Técnica de Lisboa
2012
17
Universidade Técnica de Lisboa
2012
18
Université Paul Verlaine
2012
19
Universidade Técnica de Lisboa
2013
20
BOKU
2013
21
Universidade
do
Algarve
2014
22
2014
23 Universität fürBodenkultur Wien (BOKU)
Universidade de Minho
2015
24
Universidade de Coimbra
2016
25
UniversitàDegli Studi Di Genova
2017
26

Ano de
término
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2017
2018

Bolsa de
estudos
COM BOLSA
COM BOLSA
SEM BOLSA
SEM BOLSA
SEM BOLSA
SEM BOLSA
SEM BOLSA
SEM BOLSA
SEM BOLSA
COM BOLSA
SEM BOLSA
SEM BOLSA
SEM BOLSA
SEM BOLSA
COM BOLSA
SEM BOLSA
SEM BOLSA
SEM BOLSA
SEM BOLSA
SEM BOLSA
SEM BOLSA
SEM BOLSA
SEM BOLSA
SEM BOLSA
SEM BOLSA
SEM BOLSA

Fonte: DRII/UFU.
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Gráfico 5: Destino dos estudantes em mobilidade internacional entre 2009 e 2017

Fonte: DRII/UFU.

2.10 PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
PELO PET
O Programa Especial de Treinamento - PET, criado em 1979, esteve, durante 20
anos, sob o acompanhamento e avaliação da Capes. A partir do ano 2000, o programa
passou a ser vinculado à Secretaria de Educação Superior - SESu/MEC, ficando a sua
gestão sob a responsabilidade do Departamento de Modernização e Programas da
Educação Superior - DEPEM. Em 2004 o PET passou a ser identificado como
Programa de Educação Tutorial.
O PET é integrado por grupos tutoriais de aprendizagem. O Programa busca
propiciar aos alunos, sob a orientação de um professor tutor, condições para a realização
de atividades extracurriculares, que complementem a sua formação acadêmica,
procurando atender mais plenamente às necessidades do próprio curso de graduação
e/ou ampliar e aprofundar os objetivos e os conteúdos programáticos que integram sua
grade curricular. Neste sentido, espera-se proporcionar uma melhoria da qualidade
acadêmica dos cursos de graduação apoiados pelo PET.
Segundo o relatório anual das atividades, ano 2018, do PET do curso de Ciências
econômicas do IERI UFU, 17 alunos fazem parte do grupo de bolsistas. Dentro deste
grupo, houve entrada de 1 aluno em 2018-1 e 5 alunos em 2018-2, sendo estes os
últimos ingressos no PET. Ainda em 2018 houve registro de 1 aluno egresso, cujo
motivo de desligamento foram duas reprovações no curso.
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No ano de 2018 foram realizadas integralmente 25 atividades planejadas e mais
4 atividades não planejadas, sendo que 13 dessas atividades envolveram
concomitantemente ensino, pesquisa e extensão (Figura 1). O rol de atividades incluiu:
Recepção aos Calouros da Graduação em Economia, Semana Fora do Contexto, PET &
CINE PET Fora do Contexto, Pense Duas Vezes, Discussão de Propostas Econômicas,
Nivelamento em Matemática, Pesquisas Individuais, Seminário de Pesquisa Interno,
Discussão Metodológica, Seminário de Pesquisa do PET-Economia, Participação em
Eventos Científicos com Apresentação de Trabalhos, Nobel com PET, Participação em
Minicursos, Economia no Ensino Médio, Inclusão Digital, Jornal do PET Economia,
Mural, Web Site e Facebook do PET Economia, Finanças Pessoais / Empresariais,
Visita ao Horto Municipal de Uberlândia, Grupos de Estudo Para ANPEC, Participação
no InterPET, Laboratório de Previsão de Séries Temporais, Assistência a Estudantes de
Intercâmbio, Feed PET, Conhecendo a UFU, 10 Atitudes para uma Carreira Bem
Sucedida, Cooperativas de Crédito: Uma História de Sucesso, Mostra de Cursos Para
Estudantes do Ensino Médio (Vem pra UFU), Greve dos Caminhoneiros e Seus
Impactos.
No que tange ao contexto de realização das atividades, o relatório do PET 2018
registrou:
“As atividades desenvolvidas pelo PET Economia ocorreram conforme
planejadas e contribuíram para a qualificação profissional dos seus
integrantes, além de terem fomentado o compromisso social do grupo. Nesse
sentido, destacam-se as atividades: Minicurso Finanças Pessoais
(Sintet/UFU); Cine PET Fora do Contexto (Feminismo e Homofobia); e
Semana Fora do Contexto (Ansiedade e Depressão). As atividades de
assistência técnica em finanças pessoais contribuíram diretamente para a
qualificação da formação do público assistido, enquanto que o Cine PET e a
Semana Fora do Contexto trabalharam a formação cidadã dos participantes,
já que os temas debatidos estavam relacionados à democracia, às relações
sociais e à cultura”.
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Figura 1: Atividades realizadas pelo PET em 2018

Fonte: Relatório anual das atividades do Grupo PET-Economia, ano base 2018.
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Importante salientar que A UFU e o IERI têm dado um apoio efetivo para o
desenvolvimento das atividades acadêmicas do grupo. Para o ano de 2019 estão
planejadas 22 atividades a serem desenvolvidas pelo grupo e 17 pesquisas individuais.
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APÊNDICE 1 Respostas dos docentes ao questionário do Relatório de
autoavaliação no curso de Ciências Econômicas (IERI/UFU) – Segundo semestre
de 2018

TABELA 1. Há quanto tempo você é professor da UFU?*
Número absoluto
3
Menos de 5 anos
8
Entre 5 a 10 anos
5
Entre 10 e 15 anos
11
Mais de 15 anos
27
Total
Fonte: pesquisa de campo, outubro de 2018
Legenda: *Quesito 3 do questionário

%
11
30
19
41
100

TABELA 2. Em geral, a elaboração do seu programa e na condução do semestre letivo, você
segue a ficha de disciplina do projeto pedagógico, entregue pela coordenação?*
Número absoluto
%
15
56
Sim, com poucas alterações.
11
41
Sim, de forma plena.
1
3
Sim, mas com alterações substanciais.
Não sigo a ficha de disciplina
27
100
Não sei ou nunca recebi a ficha de disciplina
Fonte: pesquisa de campo, outubro de 2018
Legenda: *Quesito 4 do questionário

TABELA 3. Ao longo do semestre letivo, você faz alterações no programa, nas avaliações ou na
metodologia de trabalho da disciplina?*
Número absoluto
%
13
48
Sim, mas apenas alterações superficiais e ajustes no
calendário.
Sim, procuro adequar o programa e a metodologia da
disciplina, conforme o semestre progride.
Sim, faço alterações substanciais na disciplina ao longo
do semestre
14
52
Não, mantenho o programa conforme estabelecido no
início.
27
100
Total
Fonte: pesquisa de campo, outubro de 2018
Legenda: *Quesito 5 do questionário
TABELA 4. Você cumpre a carga horária da disciplina com assiduidade??*
Número absoluto
27
Sim, tento não me ausentar em nenhuma das aulas.
27
Total
Fonte: pesquisa de campo, outubro de 2018
Legenda: *Quesito 7 do questionário

%
100
100
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TABELA 5. Você cumpre os horários de aula com pontualidade?*
Sim, na maioria das vezes.
Não, com cinco minutos de atraso em média.
Não, com dez minutos de atraso em média
Não tenho conseguido cumprir os horários
Total
Fonte: pesquisa de campo, outubro de 2018
Legenda: *Quesito 8 do questionário

Número absoluto
23
4

%
85
15

27

100

TABELA 6. Você oferece horários de atendimento extraclasse aos alunos?*
Número absoluto
13
Sim, defino horários fixos mas o comparecimento de alunos
é baixo.
12
Sim, mediante agendamento prévio.
2
Sim, defino horários fixos e os alunos comparecem com
regularidade.
Não
27
Total
Fonte: pesquisa de campo, outubro de 2018
Legenda: *Quesito 9 do questionário

%
48
44
8

100

TABELA 7. Você realiza as vistas de prova para os alunos, conforme as normas de graduação?*
Número absoluto
%
14
52
Sim, em atendimento extraclasse.
13
48
Sim, em horários de aula.
27
100
Total
Fonte: pesquisa de campo, outubro de 2018
Legenda: *Quesito 10 do questionário

TABELA 8. Você utiliza os resultados de sua avaliação, por parte dos alunos, conforme é
realizada pela universidade, para repensar sua metodologia de ensino?*
Número absoluto
%
13
48
Sim, com ressalvas.
8
30
Sim.
1
3
Não solicito/não recebo os resultados de avaliação de
desempenho docente.
4
15
Não.
1
3
Sem resposta
27
100
Total
Fonte: pesquisa de campo, outubro de 2018
Legenda: *Quesito 11 do questionário
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TABELA 9. Com quais dos documentos institucionais relativos ao curso de Ciências
Econômicas e ao ensino de graduação você tem familiaridade?*
Número absoluto
2
Normas da graduação (matrícula, avaliação, frequência),
Regulamento para monografia, Calendário acadêmico.
1
Projeto pedagógico do curso de Ciências Econômicas,
Calendário acadêmico.
Projeto pedagógico do curso de Ciências Econômicas, Normas 4
da graduação (matrícula, avaliação, frequência), Calendário
acadêmico.
Projeto pedagógico do curso de Ciências Econômicas, Normas 14
da graduação (matrícula, avaliação, frequência),
Regulamento para monografia, Calendário acadêmico.
Projeto pedagógico do curso de Ciências Econômicas, Normas 5
da graduação (matrícula, avaliação, frequência),
Regulamento para monografia, Calendário acadêmico.
Normas complementares para as atividades acadêmicas.
1
Não respondeu
27
Total
Fonte: pesquisa de campo, outubro de 2018
Legenda: *Quesito 12 do questionário

%
7
4
15

52

18

4
100

TABELA 10. Para além do ensino, em que medida as seguintes atividades ocupam a sua carga
de trabalho?*
Aulas
Pesquisa
Orientaçõe Extensão
Ensino à
Tarefas
presenciais
s
distância
administrati
vas
Núme % Núme % Núme % Núme % Núme % Númer %
ro
ro
ro
ro
ro
o
absolu
absolu
absolu
absolu
absolu
absolut
to
to
to
to
to
o
55 13
48 8
30
7
26
Muito 15
45 12
45 15
55 1
3
3
11 10
37
Médio 12
2
7
4
15 18
67 1
3
9
33
Pouco
8
30 23
86 1
4
Nada
Sem
respos
ta
27
10 27
10 27
10 27
10 27
10 27
10
Total
0
0
0
0
0
0
Fonte: pesquisa de campo, outubro de 2018
Legenda: *Quesito 13 do questionário
TABELA 11. Qual é a sua impressão sobre o grau de interesse dos alunos em suas disciplinas,
em geral?*
Número absoluto
%
2
7
Baixo
21
78
Razoável
4
15
Alto
27
100
Total
Fonte: pesquisa de campo, outubro de 2018
Legenda: *Quesito 14 do questionário
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TABELA 12. Que recursos pedagógicos você utiliza para estimular o interesse e a participação
dos alunos em sala de aula?*
Número
%
absoluto
2
7
Apenas aulas expositivas
1
4
Avaliação de leitura.,Mini-testes.
1
4
Avaliação de leitura.,Mini-testes., Recursos audio-visuais
(apresentação de slides).
1
4
Debates., Avaliação de leitura., Apenas aulas expositivas.
3
11
Debates., Avaliação de leitura., Mini-testes., Recursos audiovisuais (apresentação de slides).
1
4
Debates., Recursos audio-visuais (filmes, músicas, etc.).
1
4
Debates.,Mini-testes., Apenas aulas expositivas.
1
4
Mini-testes., Recursos audio-visuais (apresentação de slides).,
Apenas aulas expositivas.
1
4
Recursos audio-visuais (apresentação de slides).
1
4
Recursos audio-visuais (apresentação de slides)., Utilizo uma
combinação de aulas expositivas com apresentação de slides
2
7
Seminários individuais / em grupo.
1
4
Seminários individuais / em grupo., Apenas aulas expositivas.
1
4
Seminários individuais / em grupo., Avaliação de leitura.,
Recursos audio-visuais (filmes, músicas, etc.)., Indicação de sítios
virtuais que tenham conteúdos referentes às disciplinas
1
4
Seminários individuais / em grupo., Debates.
1
4
Seminários individuais / em grupo., Debates., Avaliação de
leitura.
1
4
Seminários individuais / em grupo., Debates., Avaliação de
leitura., Recursos audio-visuais (filmes, músicas, etc.)., Recursos
audio-visuais (apresentação de slides).,
1
4
Seminários individuais / em grupo., Debates., Mini-testes.,
Recursos audio-visuais (apresentação de slides).
1
4
Seminários individuais / em grupo., Debates., Mini-testes.,
Recursos audio-visuais (filmes, músicas, etc.).
1
4
Seminários individuais / em grupo., Debates., Recursos audiovisuais (apresentação de slides)., Apenas aulas expositivas.
1
4
Seminários individuais / em grupo., Debates., Recursos audiovisuais (filmes, músicas, etc.)., Recursos audio-visuais
(apresentação de slides).
1
4
Seminários individuais / em grupo., Debates., Recursos audiovisuais (filmes, músicas, etc.)., Recursos audio-visuais
(apresentação de slides)., Visitas externas
2
7
Seminários individuais / em grupo., Recursos audio-visuais
(apresentação de slides).
27
100
Total
Fonte: pesquisa de campo, outubro de 2018
Legenda: *Quesito 15 do questionário
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TABELA 13. Você se sente motivado para o ensino de suas disciplinas, em geral?*
Número absoluto
%
15
55
Sim, bastante.
1
4
Sim, mas muito pouco.
11
41
Sim, razoavelmente.
27
100
Total
Fonte: pesquisa de campo, outubro de 2018
Legenda: *Quesito 16 do questionário

TABELA 14. As leis 10.639/2003 e 11.645/2008 tornaram obrigatória a abordagem da temática
em História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena nos estabelecimentos de ensino.
Número absoluto %
3
11
Discordo da lei e acho que a temática não deveria ser
obrigatória no curso.
6
22
Essa temática tem sido abordada de forma insuficiente.
5
18
Essa temática tem sido abordada de forma suficiente.
1
4
Na medida em que é possível o tema é introduzido num
contexto geral da história econômica
11
41
Não tenho opinião sobre o assunto.
1
4
Sem resposta
27
100
Total
Fonte: pesquisa de campo, outubro de 2018
Legenda: *Quesito 17 do questionário

TABELA 15. Você considera que o curso contribui para a preparação do aluno para o exercício
profissional?*
Número absoluto
%
13
48
Contribui amplamente.
3
11
Contribui muito pouco.
11
41
Contribui parcialmente.
27
100
Total
Fonte: pesquisa de campo, outubro de 2018
Legenda: *Quesito 18 do questionário

TABELA 16. Como você avalia a quantidade de disciplinas e atividades obrigatórias para a
aprovação no curso?*
Número absoluto
%
8
30
A quantidade de disciplinas é razoável, e as atividades
curriculares e extra-curriculares estão equilibradas.
70
A quantidade de disciplinas é excessiva, e falta tempo para 19
atividades extra-curriculares (estágios, seminários, estudos
paralelos, atividades culturais, etc.).
27
100
Total
Fonte: pesquisa de campo, outubro de 2018
Legenda: *Quesito 19 do questionário
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TABELA 17. Como você avalia os seguintes componentes do Projeto Pedagógico do Curso de
Graduação em Ciências Econômicas? * (Números absolutos)
Princípios e
fundamentos

Caracterização
do egresso

Muito bom
16
3
Bom
9
10
Razoável
8
Ruim
1
3
Não sei/não
1
3
tenho
opinião
Sem
resposta
Total
27
27
Fonte: pesquisa de campo, outubro de 2018
Legenda: *Quesito 20 do questionário

Objetivos
do curso

1

7
13
6
1

1
6
9
9
2

11
13
2
1

Estrutura
curricular
(laboratórios
de pesquisa
e
monografia)
5
11
8
2
1

27

27

27

27

27

9
15
2

Estrutura
curricular
(quantidade
de
disciplinas)

Estrutura
curricular
(disciplinas
optativas)

Estrutura
curricular
(articulação
de
conteúdo)

O projeto
pedagógico
em geral

27

3
13
7
3
1

TABELA 18. Como você avalia os seguintes componentes do Projeto Pedagógico do Curso de
Graduação em Ciências Econômicas? (%)

Muito bom
Bom
Razoável
Ruim
Não sei/não
tenho
opinião
Sem
resposta
Total

Princípios e
fundamentos

Caracterização
do egresso

Objetivos
do curso

Estrutura
curricular
(quantidade
de
disciplinas)

Estrutura
curricular
(disciplinas
optativas)

Estrutura
curricular
(articulação
de
conteúdo)

O projeto
pedagógico
em geral

0
41
48
7
4

Estrutura
curricular
(laboratórios
de pesquisa
e
monografia)
19
41
30
7
4

59
33
0
4
4

11
37
30
11
11

33
56
7
0
4

0
26
48
22
4

4
22
33
33
7

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

11
48
26
11
4

Fonte: pesquisa de campo, outubro de 2018
Legenda: *Quesito 20 do questionário
TABELA 19. As condições gerais das instalações físicas de salas de aula, bibliotecas,
laboratórios e ambientes de trabalho e estudo para o funcionamento do curso são adequadas? *
Número absoluto
%
21
78
Sim, na maior parte
3
11
Sim, todas.
3
11
Somente algumas
27
100
Total
Fonte: pesquisa de campo, outubro de 2018
Legenda: *Quesito 21 do questionário
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APÊNDICE 2 Respostas dos discentes ao questionário do Relatório de
autoavaliação no curso de Ciências Econômicas (IERI/UFU) — segundo semestre
de 2018
TABELA 20. Número e percentual de discente respondente por período do curso de graduação
em ciências econômicas
Período do curso
Número absoluto
%
0
0
1º período
33
34
2º período
9
9
3º período
8
8
4º período
15
15
5º período
14
14
6º período
17
17
7º período
2
2
8º período
98
100
Total de alunos
Fonte: pesquisa de campo, outubro de 2018
Legenda: *Quesito 1 do questionário

TABELA 21. Em que tipo de escola você fez a maior parte do ensino médio e fundamental?*
Número absoluto
%
47
48
Escola Pública
51
52
Escola Privada
98
100
Total
Fonte: pesquisa de campo, outubro de 2018
Legenda: *Quesito 2 do questionário

TABELA 22. Você entrou na universidade por meio de algum programa de ação afirmativa
(PAAES, afro-descendentes, escola pública)?*
Número absoluto
%
36
37
Sim
62
63
Não
98
100
Total
Fonte: pesquisa de campo, outubro de 2018
Legenda: *Quesito 3 do questionário

TABELA 23. Como você avalia o seu interesse nas aulas e atividades do curso?*
Número absoluto
%
7
7
Muito alto
39
40
Alto
37
38
Razoável
12
12
Baixo
3
3
Muito baixo
98
100
Total
Fonte: pesquisa de campo, outubro de 2018
Legenda: *Quesito 4 do questionário
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TABELA 24. Número de alunos e interesse nas aulas e atividades do curso
Período do

Interesse

curso

Alto

Baixo

Muito alto

2
0
Oitavo
4
3
Quarto
7
1
Quinto
11
2
Segundo
8
1
Sétimo
6
1
Sexto
1
4
Terceiro
39
12
Total de
alunos
Fonte: pesquisa de campo, outubro de 2018

0
0
1
6
0
0
0
7

Razoável

Muito
baixo

Total de
alunos

0
0
2
0
0
0
1
3

0
1
4
14
8
7
3
37

0
8
15
33
17
14
9
98

TABELA 25. Como você avalia a sua participação nos cursos, e contribuição para a dinâmica
da aula?*
Número absoluto
%
3
3
Muito boa
39
40
Boa
36
37
Razoável
16
16
Baixa
3
3
Muito baixa
1
1
Sem resposta
98
100
Total
Fonte: pesquisa de campo, outubro de 2018
Legenda: *Quesito 5 do questionário

TABELA 26. Como você avalia a sua pontualidade e respeito aos horários de início e término
das aulas?*
Número absoluto
%
31
32
Alto
11
11
Baixo
24
24
Muito alto
2
2
Muito baixo
30
31
Razoável
98
100
Total
Fonte: pesquisa de campo, outubro de 2018
Legenda: *Quesito 6 do questionário
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TABELA 27. Como você avalia suas atividades de estudo, fora da sala de aula?*
Número absoluto
27
Faço aproximadamente metade das leituras e exercícios
obrigatórios.
27
Faço aproximadamente três quartos das leituras e
exercícios obrigatórios.
10
Faço aproximadamente um quarto das leituras e
exercícios obrigatórios.
1
Não faço praticamente nenhuma leitura, exercício ou
atividade de estudo.
33
Quando é possível, tento fazer todas as leituras e
exercícios obrigatórios.
98
Total
Fonte: pesquisa de campo, outubro de 2018
Legenda: *Quesito 7 do questionário

%
28
28
10
1
34
100

TABELA 28. Você pensa ou já pensou em desistir deste curso de graduação, por algum
motivo?*
Número absoluto
%
61
62
Sim
36
37
Não
1
1
Sem resposta
98
100
Total
Fonte: pesquisa de campo, outubro de 2018
Legenda: *Quesito 8 do questionário
TABELA 29. Por que motivo você já pensou em desistir deste curso de graduação?*
Número absoluto
15
Desinteresse
5
Desinteresse, Necessidade de trabalhar/ conseguir uma
renda, Perspectiva ruim para o futuro profissional
5
Necessidade de cuidar da saúde/ de um parente
7
Necessidade de trabalhar/ conseguir uma renda
2
Perspectiva ruim para o futuro profissional
64
Outros
98
Total
Fonte: pesquisa de campo, outubro de 2018
Legenda: *Quesito 9 do questionário

%
15
5
5
7
2
65
100

TABELA 30. Você tem interesse em alguns dos seguintes conjuntos de atividade extra-classe
oferecidas pelo curso, ou de alguma forma vinculadas a ele??*
Número absoluto
%
62
63
Iniciação Científica
56
57
Monitoria
50
51
Empresa Jr.
31
32
Grupos de estudos
23
23
PET
2
2
Não tenho interesse em nenhum desses programas ou
atividades
Fonte: pesquisa de campo, outubro de 2018
Legenda: *Quesito 11 do questionário
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TABELA 31. Qual é a sua assiduidade nas seguintes atividades extraclasse, oferecidas pelo
curso? (Número Absoluto) *
Aulas de Debates e
Atividades Atividades Palestras e
monitoria grupos de
de
da semana seminários
estudo
extensão
acadêmica ocasionais
27
18
26
22
25
Alta
37
31
27
39
48
Razoável
23
30
25
31
24
Baixa
11
19
20
6
1
Nenhuma
98
98
98
98
98
Total
Fonte: pesquisa de campo, outubro de 2018
Legenda: *Quesito 10 do questionário

TABELA 32. Qual é a sua assiduidade nas seguintes atividades extraclasse, oferecidas pelo
curso? (%) *
Aulas de Debates e
Atividades Atividades Palestras e
monitoria grupos de
de
da semana seminários
estudo
extensão
acadêmica ocasionais
28
18
27
22
26
Alta
38
32
28
40
49
Razoável
23
31
26
32
24
Baixa
11
19
20
6
1
Nenhuma
100
100
100
100
100
Total
Fonte: pesquisa de campo, outubro de 2018
Legenda: *Quesito 10 do questionário
TABELA 36. As leis 10.639/2003 e 11.645/2008 tornaram obrigatória a abordagem da temática
em História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena nos estabelecimentos de ensino.
Como você avalia a maneira como curso aborda essa temática? *
Número %
absoluto
9
9
Discordo da lei e acho que a temática não deveria ser obrigatória no
curso.
1
1
Essa questão está jogada na matéria de REI - 1, onde o professor é
obrigado a encaixá-la de maneira que foge dos ademais temas tratados
na matéria, poderia ser revisto em qual matéria o tema seria tratado.
45
46
Essa temática tem sido abordada de forma insuficiente.
1
1
Essa temática tem sido abordada de forma insuficiente. Discordo da lei e
acho que a temática não deveria ser obrigatória no curso.
1
1
Essa temática tem sido abordada de forma insuficiente. Não tenho
opinião sobre o assunto.
17
17
Essa temática tem sido abordada de forma suficiente.
1
1
Essa temática tem sido abordada de forma suficiente. Essa temática tem
sido abordada de forma insuficiente.
22
22
Não tenho opinião sobre o assunto.
1
1
Nas matérias que tenho e já tive, ainda não vi nada sobre o assunto
98
100
Total
Fonte: pesquisa de campo, outubro de 2018
Legenda: *Quesito 15 do questionário
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TABELA 37. As condições gerais das instalações físicas de salas de aula, bibliotecas,
laboratórios e ambientes de trabalho e estudo para o funcionamento do curso são adequadas? *
Número absoluto
%
68
69
Sim, na maior parte.
16
16
Sim, todas.
14
14
Somente algumas.
98
100
Total
Fonte: pesquisa de campo, outubro de 2018
Legenda: *Quesito 16 do questionário

TABELA 38. Como você avalia a disponibilidade e os horários de atendimento da secretaria do
curso? *
Número absoluto
%
43
44
Bons.
20
20
Insuficientes.
6
6
Muito bons.
28
29
Razoáveis.
98
100
Total
Fonte: pesquisa de campo, outubro de 2018
Legenda: *Quesito 17 do questionário
TABELA 39.. Como você avalia o trabalho realizado pela coordenação do curso? *
Número absoluto
%
49
50
Bom.
8
8
Insuficiente.
17
17
Muito bom.
24
24
Razoável.
98
100
Total
Fonte: pesquisa de campo, outubro de 2018
Legenda: *Quesito 18 do questionário

TABELA 40. Como você avalia o trabalho do corpo docente em geral? *
Número absoluto
52
Bom.
7
Insuficiente.
11
Muito bom.
28
Razoável.
98
Total
Fonte: pesquisa de campo, outubro de 2018
Legenda: *Quesito 19 do questionário

%
53
7
11
29
100
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