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Relatório de Avaliação – Pesquisa CPA 2018 

 
Este relatório tem como objetivo ressaltar e discutir os principais resultados 

apontados pela pesquisa realizada pela Comissão Própria de Avaliação da UFPR no segundo 

semestre de 2018, com foco no Curso Superior de Tecnologia em Comunicação Institucional. 

Os dados completos obtidos pela pesquisa podem ser acessados no endereço 

http://www.avaliacao.ufpr.br/portal/relatorios. Neste documento apenas nos restringiremos 

aos dados mais relevantes e que servirão de base para possíveis mudanças e adequações 

no curso de Comunicação Institucional.  

Antes, é preciso explicitar que responderam a pesquisa 30 alunos, de um total de 

128, totalizando 23,44% dos discentes (http://www.avaliacao.ufpr.br/portal/estatisticas). O 

número ainda não é expressivo, indicando já uma primeira ação a ser tomada pela 

coordenação do curso, que é implementar uma estratégia de divulgação e incentivo para que 

mais alunos se interessem em responder as próximas pesquisas, de maneira que os 

resultados sejam mais interessantes e representativos.  

A avaliação do curso, de uma maneira geral, foi muito positiva, com 91% dos 

respondentes indicando uma nota de 7 a 10 para o curso, como indica o gráfico a seguir: 

 
 

Outro fato relevante é de 100% dos respondentes já ouviram falar sobre o Projeto 

Pedagógico do curso e apenas 4,55% disseram não saber do que se trata. 31,82% 

responderam que o PPC pode melhorar, ratificando a decisão do NDE e do Colegiado do 

curso em realizar a reformulação curricular que entrou em vigor em janeiro de 2019. 86% dos 
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respondentes avaliam que o currículo do curso contribui de forma ótima ou boa na formação 

profissional, humana e cidadã. 

A pesquisa também indicou que a maioria dos estudantes (aproximadamente 82%) 

considera farta as oportunidades de realização de atividades formativas, incluindo projetos de 

pesquisa, atividades de extensão, monitorias e eventos. 

Tanto a coordenação do curso quanto a secretaria do curso também foram muito 

bem avaliadas pelos discentes. A maioria (sempre com porcentagens superiores a 70%) 

expressou que ambas cumprem bem seus papeis quando ao atendimento das solicitações, 

cumprimento da legislação vigente, respeito aos prazos e ao diálogo, iniciativa e proatividade. 

Quanto às melhorias que precisam ser implementadas no curso, a maior parte diz 

respeito à infraestrutura física do setor e do curso. Aproximadamente 45% dos respondentes 

avaliaram que era regular ou ruim a infraestrutura de projetores multimídia nas salas de aula. 

No SEPT esse problema foi resolvido no início de 2019 com a instalação fixa dos 

equipamentos em cada sala de aula, assim como do equipamento de som. Outra questão 

apontou a insatisfação dos estudantes quanto à iluminação, a segurança e a acessibilidade 

no Setor. Com relação a esta demanda, novos postes de iluminação foram instalados no 

SEPT (especialmente nos dois estacionamentos) e em uma ação da direção do Setor junto à 

Reitoria e à Suinfra, a segurança deve ser incrementada, assim como um projeto de 

iluminação na via de liga o SEPT ao Politécnico.  

Sobre a infraestrutura específica do curso, duas questões são prementes de melhora: 

estrutura física do principal laboratório, o LAVI e a quantidade de equipamentos. Sobre a 

estrutura física, a coordenação fez solicitações de ampliação à direção do Setor e aguarda 

autorização para que as salas de áudio e imagem sejam desmembradas. Sobre os 

equipamentos, a coordenação tem participado de novos editais de FDA para a compra de 

mais câmeras de fotografia e vídeo, além de tripés, microfones, fones de ouvido e lentes e 

tem conseguido aumentar seu acervo ano a ano. 

Outra questão levantada na pesquisa diz respeito ao acervo de livros específicos na 

biblioteca. Aproximadamente 73% dos estudantes consideram o acervo de qualidade e atual. 

Porém, quase 40% indicam que é preciso aumentar o número de exemplares por título. Por 

essa razão, o curso tem participado de todos os editais de FDA para compra de livros, tendo 

seu acervo aumentado exponencialmente nos últimos anos. 

Por fim, analisando a pesquisa sobre as disciplinas do curso, pode-se inferir que os 

professores apresentam os planos de ensino das disciplinas e cumprem para com seus 

cronogramas de atividades durante o semestre, adequando as avaliações ao conteúdo 

ministrado. É uma avaliação geral, passível de poucas exceções na análise individual das 
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disciplinas. Um fato interessante é quanto à oferta de algumas disciplinas em períodos 

específicos ao longo do curso. A pesquisa apontou, por exemplo, que os estudantes 

entenderam que a disciplina de Empreendedorismo não estava sendo totalmente aproveitada 

sendo ministrada no último período do curso. Com esse dado, o NDE propôs e o Colegiado 

do curso aprovou a nova matriz curricular,  que transferiu a disciplina para o 5º período do 

curso. 


