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APRESENTAÇÃO 
 

Em novembro de 2017, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFRN (CONSEPE) aprovou 
a Resolução nº 181/2017 que instituiu a Política de Melhoria da Qualidade Acadêmica nos Cursos de 
Graduação e Pós-graduação da instituição. Esta política foi concebida com o objetivo de melhorar a 
qualidade dos cursos de graduação e pós-graduação, tendo como referência principal os indicadores 
externos de qualidade: Conceito Preliminar de Curso (CPC), Conceito CAPES dos Programas de Pós-
Graduação e Índice Geral de Cursos (IGC). 

Ainda no âmbito desta política, diversas ações foram executadas com o objetivo de melhorar a 
qualidade acadêmica na UFRN, tais como: o estudo conduzido pela Comissão Própria de Avaliação 
(CPA) que avaliou o impacto da mudança do sistema de avaliação, adotado pela UFRN em 2014, no 
desempenho dos estudantes de graduação da instituição; a formação de uma comissão presidida pela 
Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) para revisão e atualização do Regulamento dos Cursos de 
Graduação da UFRN; a adoção de um Plano de Ação Trienal dos Cursos de Graduação (PATCG); a 
instituição de uma Comissão de Graduação para acompanhar a execução dos planos de ação dos 
cursos de graduação e, por fim, a realização de diversos seminários, palestras e fóruns sobre o tema, 
de modo a fomentar uma cultura de planejamento e avaliação na instituição. 

Em 2018, todos os cursos de graduação da UFRN elaboraram seus PATCG, utilizando como 
subsídios para diagnóstico do curso Relatórios do ENADE, Relatórios de Avaliação in loco, Relatórios 
de Autoavaliação conduzida pela CPA, Relatórios obtidos através do Sistema Integrado de Gestão de 
Atividades Acadêmicas (SIGAA), além de relatórios ou dados internos do curso. Apesar da realização 
de diversos workshops e fóruns de orientação para a elaboração do PATCG, alguns cursos encontraram 
dificuldades para a elaboração do plano de ação trienal. 

Nesse sentido, para 2019 foi concebido um novo modelo de PATCG com uma estrutura de plano 
mais objetivo e mais próximo dos instrumentos de avaliação do INEP, apresentando dados que servirão 
de subsídio para o diagnóstico dos cursos. O PATCG 2019 contempla um tópico inicial sobre os Dados 
do Curso, está estruturado em torno das dimensões Didático-Pedagógica, Corpo Docente, 
Infraestrutura, Percepção Discente e Desempenho Discente na Prova do ENADE, e apresenta um 
Cronograma Geral e Considerações Finais. Cada uma das dimensões contempla quatro seções: 
Indicadores, Diagnóstico e discussão, Objetivos específicos e Resultados esperados. 
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Dessa forma, sugerimos o seguinte fluxo para a construção do PATCG: 

• Primeiramente, o preenchimento dos indicadores solicitados em formato de formulário. 
Essa atividade pode ser distribuída entre os membros da comissão de elaboração do 
PATCG do curso sem a necessidade de ser realizada na ordem de disposição dos 
indicadores no PATCG. 

• Análise e discussão dos dados informados, os quais irão subsidiar o diagnóstico do curso. 
O diagnóstico não deve se restringir apenas aos itens solicitados nos indicadores, mas 
deve considerar o tema abordado no indicador. 

• Definição de objetivos específicos para cada dimensão, os quais devem estar 
relacionados ao diagnóstico efetuado a partir da análise e discussão dos indicadores. 

• Elaboração de estratégias ou ações que permitam alcançar os objetivos específicos 
definidos em cada dimensão do PATCG; 

• Definição do cronograma de execução do plano e dos agentes responsáveis por cada 
ação proposta. 

Para auxiliar na elaboração e construção do PATCG foi concebido este Tutorial, que se encontra 
estruturado de acordo com a imagem abaixo: 

Layout do tutorial para os indicadores do Plano de Ação Trienal dos Cursos de Graduação 2019 

INDICADOR 
Item do indicador  Item do indicador  

Item do indicador. Item do indicador. Item do indicador. Item do indicador.   

DESCRIÇÃO 
 tem por objetivo descrever cada um dos itens ou campos do indicador, relacionados com os números de identificação presentes na seção anterior, de modo a esclarecer sobre que tipo de dado deve ser inserido em cada campo. 

 tem por objetivo descrever cada um dos itens ou campos do indicador, relacionados com os números de identificação presentes na seção anterior, de modo a esclarecer sobre que tipo de dado deve ser inserido em cada campo. 

 

Objetivo Dicas úteis 
explicita o propósito do indicador no âmbito do PATCG, além de direcionar sobre o que deve ser analisado na seção Diagnóstico e 
discussão da dimensão • contempla informações que explicam melhor os itens do indicador ou sugestões de análise para serem consideradas no PATCG. 

 • contempla informações que explicam melhor os itens do indicador ou sugestões de análise para serem consideradas no PATCG. 

Onde encontrar • contempla informações que explicam melhor os itens do indicador ou sugestões de análise para serem consideradas no PATCG. 

indica o caminho que se deve percorrer para obter cada um dos dados solicitados no indicador, fazendo referência aos números de 
identificação presentes na subseção Indicador. • contempla informações que explicam melhor os itens do indicador ou sugestões de análise para serem consideradas no PATCG. 

Esta subseção pode conter links para páginas da internet para a obtenção das informações ou para vídeos tutoriais que explicam 
como os dados podem ser obtidos. • contempla informações que explicam melhor os itens do indicador ou sugestões de análise para serem consideradas no PATCG. 

 

A subseção Indicador reproduz fielmente o formulário do indicador tal como encontrado no 
Instrumento do PATCG (Anexo III da Portaria Normativa nº 14/PROGRAD-UFRN, de 14 de maio de 
2019) acrescido de números de identificação nos itens (campos) do formulário. 

A subseção Descrição tem por objetivo descrever cada um dos itens ou campos do indicador, 
relacionados com os números de identificação presentes na seção anterior, de modo a esclarecer 
sobre que tipo de dado deve ser inserido em cada campo. 

A subseção Objetivo explicita o propósito do indicador no âmbito do PATCG, além de direcionar 
sobre o que deve ser analisado na seção Diagnóstico e discussão da dimensão. 

A subseção Onde encontrar indica o caminho que se deve percorrer para obter cada um dos 
dados solicitados no indicador, fazendo referência aos números de identificação presentes na 
subseção Indicador. Esta subseção pode conter links para páginas da internet para a obtenção das 
informações ou para vídeos tutoriais que explicam como os dados podem ser obtidos. 
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Por fim, a subseção Dicas úteis contempla informações que explicam melhor os itens do 
indicador ou sugestões de análise para serem consideradas no PATCG. 

No final deste tutorial são ainda apresentados dois apêndices: um contendo a lista com todos 
os links para as páginas eletrônicas citadas no tutorial e outro com a lista dos vídeos tutoriais 
produzidos para auxiliar o preenchimento do instrumento. 

Dessa forma, este tutorial foi elaborado com uma linguagem simples, apresentando-se como 
uma ferramenta facilitadora no processo de construção do PATCG e devendo ser utilizado como forma 
de consulta durante a elaboração de cada indicador, dispensando-se, assim, sua leitura na íntegra. 
Adicionalmente, ele foi concebido para ser utilizado no formato digital, ao invés do impresso, devido 
à presença de links que podem ser clicados no documento digital. 

Esperamos que este tutorial possa auxiliar as coordenações de curso — e demais envolvidos — 
na construção do PATCG, conferindo-lhes maior autonomia na elaboração do plano e na gestão de 
seus cursos. Desejamos, com isso, facilitar o desenvolvimento da política de melhoria da qualidade dos 
cursos, no âmbito da graduação, fomentando assim a cultura de planejamento e avaliação na 
instituição. Contamos também com valiosas críticas, sugestões e considerações sobre o tutorial. Com 
a ajuda de todos, iremos avançar em direção à melhoria da qualidade acadêmica na UFRN. 

Coordenadoria de Planejamento e Avaliação Acadêmica – PROGRAD 

avaliacaoprograd@prograd.ufrn.br 

 

mailto:avaliacaoprograd@prograd.ufrn.br
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A. OBJETIVO GERAL DO PLANO 
 

OBJETIVO GERAL (Resolução 181/2017 – CONSEPE) 
Art. 5º Todos os cursos de Graduação da UFRN deverão ter um Plano de Ação Trienal do Curso de 
Graduação (PATCG), propondo estratégias para enfrentamento das fragilidades e encaminhamentos 
de melhorias dos indicadores. 
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B. DADOS DO CURSO 
 

ORIENTAÇÕES 
Constituir dados gerais sobre o curso a fim de subsidiar as análises e discussões propostas para cada 
dimensão específica do PATCG: Didático-pedagógica; Corpo Docente; Infraestrutura; Percepção 
Discente; e Desempenho Discente na prova do ENADE. 
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B.1. Dados gerais do curso 
Nome Centro/Unidade (sigla)  Código e-MEC 
   

Grau acadêmico Modalidade Turno(s): Formação 
(  ) Bacharelado (  ) Presencial [  ] Manhã (  ) Ciclo único 

(  ) Licenciatura (  ) A distância [  ] Tarde (  ) 2º ciclo 

(  ) Tecnológico  [  ] Noite   

  [  ] Integral  

 Nome oficial do curso de acordo com o SIGAA. 

 Sigla do centro ou unidade acadêmica especializada ao qual o curso está vinculado. 
 Código único de identificação do curso no banco de dados do MEC. 
 Grau conferido pelo curso ao egresso após a sua conclusão. 
 Modalidade na qual o curso é ofertado. Cursos presenciais com parte da carga horária a distância devem ser classificados 

como “Presencial”. 

 Turno(s) de funcionamento do curso. O turno “Integral” deve ser assinalado para os cursos com matrizes curriculares 
Manhã/Tarde (MT), Tarde/Noite (TN), Manhã/Tarde/Noite (MTN) e cursos na modalidade a distância. Caso o curso possua 
mais de uma matriz curricular, deve ser assinalada mais de uma opção de turno, cada qual correspondendo a uma matriz. 

 Cursos de “2º ciclo” são aqueles cujo ingresso é exclusivo para estudantes que já concluíram um curso superior, por meio 
de processo seletivo interno. Os demais cursos, incluindo os bacharelados de Ciências e Tecnologia (BCT) e de Tecnologia 
da Informação (BTI), devem ser assinalados como cursos de formação de “Ciclo único”. 

 

 Objetivo 

Propiciar aos gestores a apropriação de dados de 
identificação do curso que assegurarão a identidade 
do curso e que servirão de subsídio para a obtenção 
de outros indicadores do PATCG. 

 Onde encontrar 

Os itens , , , ,  e  podem ser 
encontrados na estrutura curricular do curso 
cadastrada no SIGAA ou no Projeto Pedagógico do 
Curso. 

O item , bem como os itens ,  e , podem ser 
encontrados no portal e-MEC. Veja como fazer isso 
através do vídeo tutorial. 

 Dicas úteis 

• O código e-MEC () é um código numérico que 
identifica cada curso de graduação do país. A partir 
dele podem ser consultados diversas informações 
sobre o curso no portal e-MEC. Guarde esse 
número, pois você precisará dele para obter dados 
que serão utilizados em outros indicadores do 
PATCG de seu curso. 

• Cursos que apresentam mais de uma matriz 
curricular são aqueles que possuem oferta de 
vagas para turnos distintos, como por exemplo, o 
curso de Química Licenciatura que oferece 50 
vagas para o turno Manhã/Tarde (MT) e 50 vagas 
para o turno da noite ou noturno (N). Nesse 
exemplo, devem ser assinalados, no campo , os 
turnos “Noite” e “Integral”. 

• No PATCG, alguns dados devem ser inseridos 
distinguindo cada matriz curricular. Quando isso 
for necessário, será informado na descrição do 
indicador em questão. 

• Confira se os dados gerais do curso cadastrados no 
portal e-MEC estão corretos. Em caso de 
divergências, comunique à COPAV através do e-
mail avaliacaoprograd@prograd.ufrn.br. 

https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/curso/lista.jsf?nivel=G&aba=p-graduacao
http://emec.mec.gov.br/
https://www.youtube.com/watch?v=CEZVZgRsFkI
http://emec.mec.gov.br/
http://emec.mec.gov.br/
mailto:avaliacaoprograd@prograd.ufrn.br
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B.2. Vagas* 
 Período letivo:  Período letivo:  
Tipo da oferta Ofertadas Preenchidas Ofertadas Preenchidas 

[  ] SiSU     

[  ] THE     

[  ] 2º ciclo     

[  ] Vagas residuais     

[  ] Outro:      

[  ] Outro:      

TOTAL     
* Considerar os dois últimos períodos letivos com entrada prevista para o curso. 

 Marcar com um “X” os tipos de vagas ofertadas pelo curso. SiSU: Sistema de Seleção Unificada; THE: Teste de Habilidade 
Específica, também chamado de Processo Seletivo Específico (PSE); 2º ciclo: Reingresso de 2º ciclo; Vagas residuais: 
processo seletivo para reocupação de vagas remanescentes. 

 Caso o curso oferte outro(s) tipo(s) de vagas além das informadas anteriormente, a opção “Outro” deve ser assinalada e 
descrita o tipo de vaga ofertada, como, por exemplo, as vagas ofertadas para o Programa de Estudante Convênio de 
Graduação (PEC-G), para a cooperação técnica entre o Timor Leste e a UFRN, além das vagas de mobilidade interna. 

 Devem ser indicados apenas os dois últimos períodos letivos de oferta de vagas para o curso. Para os cursos presenciais, 
escolher dentre as opções (2019.1 e 2018.2), (2019.1 e 2018.1) e (2018.2 e 2017.2). 

 Vagas oficiais ofertadas pelo curso aprovadas pelo Colegiado do Curso e pelo CONSEPE e CONSAD. 
 Para este campo devem ser considerados todos os estudantes que ingressaram no curso, tanto através das ofertas de 

vagas listadas no campo  como os ingressantes por transferência compulsória ou decisão judicial. 
 

 Objetivos 

Avaliar se as vagas ofertadas pelo curso estão 
adequadas à dimensão do corpo docente e às 
condições de infraestrutura do curso. 

Fornecer dados que serão utilizados para o cálculo 
de diversos índices do curso (indicador B.5) 

 Onde encontrar 

Os itens , ,  e  poderão ser encontrados nas 
Resoluções nº160/2016 e 203/2016-CONSEPE (vagas 
2017), Resolução nº 123/2017-CONSEPE (vagas 
2018) e na Resolução nº 164/2018-CONSEPE (vagas 
2019). As vagas residuais e as dos cursos a distância 
podem ser verificadas nos editais da Comperve. 

O item  pode ser encontrado no Portal do 
Coordenador no SIGAA. Para encontrar o número de 
vagas preenchidas acesse Relatórios > Discentes > 
Lista de Ingressantes. Em seguida, selecione o 
período letivo de referência, a unidade e o curso e 
clique em gerar relatório.

 Dicas úteis 

• É oportuno avaliar se as vagas ofertadas () estão 
adequadas à dimensão do corpo docente e às 
condições de infraestrutura ou de tecnologia que o 
curso dispõe. Este critério é, inclusive, um 
indicador avaliado pelas comissões de avaliação in 
loco do INEP (indicador 1.20 do Instrumento de 
Avaliação do INEP). 

• O valor do campo vagas preenchidas () pode ser 
maior que as vagas ofertadas (), uma vez que 
apenas para o segundo campo () são 
consideradas as formas de ingresso por 
transferência ex-officio e via judicial. 

• Confira se as vagas anuais ofertadas via SiSU e/ou 
THE não ultrapassam o limite anual de vagas 
autorizadas pelo MEC. Esta informação pode ser 
obtida no último ato regulatório do curso, 
encontrado no portal e-MEC. 

• Os dados deste indicador servirão de insumo para 
os índices calculados no indicador B.5.

http://www.comperve.ufrn.br/
http://portal.inep.gov.br/web/guest/instrumentos
http://portal.inep.gov.br/web/guest/instrumentos
http://emec.mec.gov.br/
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B.3. Estudantes formados* 
Período letivo 2019.1 2018.2 2018.1 2017.2 

Discentes formados     
*  Considerar todos os estudantes com status CONCLUÍDO ou FORMADO nos períodos letivos 2019.1, 2018.2, 2018.1 e 2017.2 

 Considerar os estudantes com status CONCLUÍDO ou FORMADO no período letivo em questão. 

 

 Objetivos 

Acompanhar o fluxo de estudantes formados pelo 
curso. 

Fornecer dados que serão utilizados para o cálculo 
da taxa de sucesso do curso (indicador B.5). 

 Onde encontrar 

Todos os itens solicitados neste indicador podem ser 
encontrados no Portal do Coordenador no SIGAA. 

Para encontrar a quantidade de estudantes com 
status CONCLUÍDO acesse Relatórios > Discentes > 
Lista de alunos por tipo de saída. Em seguida, 
selecione o período letivo de referência, a unidade e 
o curso. Na opção Tipo de Saída (Egresso), marque a 
opção CONCLUÍDO. Por fim, clique em Gerar 
Relatório. 

Para encontrar a quantidade de estudantes com 
status FORMADO acesse Aluno > Consulta 
avançada. Em seguida, na opção Status, selecione 
FORMADO, e nas opções Ano Saída e Período Saída 
selecione o período letivo de referência. 

 Dicas úteis 

• A diferença entre os estudantes com status 
CONCLUÍDO e FORMADO é que, apesar de ambos 
terem integralizado a estrutura curricular do curso, 
apenas os CONCLUÍDOS colaram grau. Geralmente, 
a quantidade de estudantes FORMADOS é muito 
baixa ou até zero, exceto quando o dado é obtido 
entre o final de um período letivo e a colação de 
grau da turma. 

• Lembre-se que a quantidade solicitada no campo 
() se refere à soma dos estudantes CONCLUÍDOS 
e FORMADOS no período letivo em questão. 

• É oportuno que o curso faça uma pesquisa e/ou um 
acompanhamento dos seus egressos, seja por meio 
da pesquisa com os egressos feita pela CPA ou 
instrumento próprio de acompanhamento do 
curso, sobretudo no que diz respeito à 
empregabilidade e comentários dos egressos sobre 
o curso. Você pode ter acesso rápido aos e-mails 
dos estudantes concluídos do seu curso através da 
opção Relatórios > Discentes > Lista de Email dos 
alunos concluídos no Portal do Coordenador no 
SIGAA.  

• É imprescindível, para os cursos presenciais, que os 
períodos letivos selecionados no indicador anterior 
(B.2) estejam contemplados nos períodos letivos 
deste indicador. 

• Os dados deste indicador servirão de insumo para 
o cálculo da taxa de sucesso do curso (indicador 
B.5). 
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B.4. Estudantes evadidos 
 Quantidade 

Tipo de evasão Período letivo1:  Período letivo1:  

Por período letivo   

Por turma ingressante   
1 Considerar os períodos letivos do indicador B.2. 

 Devem ser selecionados, obrigatoriamente, os mesmos períodos letivos do campo  do indicador B.2. 

 Quantidade total de estudantes evadidos do curso no período letivo indicado. 
 Quantidade de estudantes evadidos dentre apenas os que ingressaram no curso no período letivo indicado. 
 

 Objetivos 

Acompanhar o fluxo de estudantes evadidos do 
curso. 

Fornecer dados que serão utilizados para o cálculo 
da taxa de evasão do curso (indicador B.5)  

 Onde encontrar 

Todos os itens solicitados neste indicador podem ser 
encontrados no Portal do Coordenador no SIGAA. 

Para encontrar a quantidade total de estudantes 
evadidos por período letivo em que ocorreu a evasão 
() acesse Relatórios > Discentes > Lista de alunos 
por tipo de saída. Em seguida, selecione o período 
letivo de referência, a unidade e o curso, e clique em 
Gerar Relatório. Compute apenas os discentes com 
Status Atual CANCELADO, desconsiderando os que 
apresentam outros status (ex.: CONCLUÍDO e NÃO 
CADASTRADO). 

Para encontrar a quantidade de estudantes evadidos 
por turma ingressante () acesse Relatórios > 
Discentes > Lista de ingressantes. Em seguida, 
selecione o período letivo de referência, a unidade e 
o curso. Na opção Status marque a opção 
CANCELADO. Por fim, clique em Gerar Relatório. 

 Dicas úteis 

• A evasão por período letivo de ocorrência () diz 
respeito ao número total de estudantes que se 
evadiram do curso em determinado período letivo, 
independente se estavam no início, no meio ou no 
final do curso. Esse tipo de evasão é o utilizado 
pelos órgãos de controle, como CGU e TCU, para 
fins de fiscalização e acompanhamento das 
atividades das instituições de ensino superior. 

• A evasão por turma ingressante diz respeito ao 
número de estudantes evadidos em cada turma 
inicial. Os dados do campo  refletem a evasão no 
início do curso. Um número elevado neste campo 
é indicativo de atenção e precisa ser analisado no 
PATCG, pois uma parte considerável dos 
estudantes do curso tem se evadido ainda no 
primeiro ou segundo ano do curso. 

• Normalmente, a taxa de evasão é calculada de 
forma anual, apesar de aqui está sendo solicitada 
de forma semestral. 

• Caso algum tipo de evasão seja alta, é importante 
que o curso avalie suas causas e aponte possíveis 
soluções para enfrentamento no PATCG.
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B.5. Índices do curso 
Taxa de ocupação1 Taxa de sucesso2 Taxa de evasão por turma3 

Período letivo1 Período letivo1 Período letivo2 Período letivo2 Período letivo3 Período letivo3 
      

Taxa (%) Taxa (%) Taxa (%) Taxa (%) Taxa (%) Taxa (%) 
      

1 Taxa de ocupação = Total de vagas preenchidas / total de vagas ofertadas. Considerar os períodos letivos do indicador B.2. 
2 Taxa de sucesso = Total de concluintes + formados / total de vagas ofertadas no período letivo. Considerar os períodos 
letivos em comum dos indicadores B.2 e B.3. 
3 Taxa de evasão = alunos evadidos por turma ingressante / total de vagas ofertadas no período letivo. Considerar os períodos 
letivos em comum dos indicadores B.2 e B.4. 

 Devem ser selecionados, obrigatoriamente, os períodos letivos indicados nas notas da tabela. 

 Calcular as taxas conforme as notas da tabela. Multiplicar por 100 o resultado a fim de obter o percentual. 
 

 Objetivos 

Obter diversos índices do curso, tais como taxa de 
ocupação, taxa de sucesso e taxa de evasão. 

Avaliar a ocupação, a evasão e o fluxo de egressos do 
curso, objetivando elaborar estratégias para 
melhorar os índices do curso. 

 Onde encontrar 

Todos os itens solicitados neste indicador devem ser 
calculados a partir dos dados inseridos nos 
indicadores B.2, B.3 e B.4. 

A taxa de ocupação é calculada dividindo o dado 
inserido no campo  do indicador B.2 pelo dado do 
campo  deste mesmo indicador, para o período de 
referência considerado. Para obter a taxa em termos 
percentuais, multiplique por 100 o resultado obtido. 

A taxa de sucesso é calculada dividindo o dado 
inserido no campo  do indicador B.3 pelo dado do 
campo  do indicador B.2, para o período de 
referência considerado. Para obter a taxa em termos 
percentuais, multiplique por 100 o resultado obtido. 

A taxa de evasão por turma ingressante é calculada 
dividindo o dado inserido no campo  do indicador 
B.4 pelo dado do campo  do indicador B.2, para o 
período de referência considerado. Para obter a taxa 
em termos percentuais, multiplique por 100 o 
resultado obtido. 

 Dicas úteis 

• Normalmente, as taxas aqui solicitadas são 
calculadas de forma anual, apesar de aqui está 
sendo solicitada de forma semestral. Se possível, 
calcule também as taxas anualizadas para 2018. 

• As estatísticas oficiais são obtidas a partir do Censo 
da Educação Superior, de onde são obtidos os 
insumos para o cálculo das taxas deste indicador. 
Pode haver uma pequena diferença entre a taxa 
oficial e a calculada pelo método descrito no 
PATCG, pois o SIGAA, ao contrário do Censo, 
registra como ingressante o estudante que 
ocupou, mas desistiu da vaga antes do prazo final 
para o término da última chamada do SiSU, 
permitindo assim o ingresso de outro estudante no 
curso. 

• É importante que o curso avalie as possíveis causas 
para um eventual índice insuficiente e elabore 
estratégias para o seu enfrentamento no PATCG. 
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B.6. Estudantes do curso 
Estudantes com 

vínculo no curso  Estudantes com 
matrícula ativa  Data de obtenção 

dos dados  

 Quantidade de estudantes que possuem vínculo com o curso, ou seja, estudantes com matrícula ativa + estudantes com 
programa suspenso. 

 Quantidade de estudantes com matrícula ativa na data de obtenção do dado. 
 Data em que os dados foram obtidos no formato DD/MM/AAAA. 

 

 Objetivo 

Obter dados referente ao número de estudantes 
vinculados ao curso, de discentes com matrícula 
ativa e de alunos com programa suspenso 
(trancado). 

 Onde encontrar 

Todos os itens solicitados neste indicador podem ser 
encontrados no Portal do Coordenador no SIGAA. 

Para encontrar a quantidade de estudantes com 
vínculo no curso () acesse Relatórios > Discentes > 
Alunos Ativos no Curso e tome nota do total de 
registros encontrados. Em seguida, acesse 
Relatórios > Matrículas e Trancamentos > 
Suspensões de Programa, selecione o período letivo 
de referência e tome nota do total de registros 
encontrados. Some os dois valores encontrados para 
obter a quantidade de estudantes com vínculo no 
curso. 

Para encontrar a quantidade de estudantes com 
matrícula ativa no curso () acesse Relatórios > 
Discentes > Alunos Ativos no Curso. 

 Dicas úteis 

• Recomenda-se que os dados solicitados neste 
indicador não sejam obtidos no período entre a 
última semana do período letivo e a data de início 
do período de solicitação de matrícula, pois a 
quantidade de estudantes com matrícula ativa 
pode ser reduzida em decorrência de possíveis 
suspensões de programa a posteriori. 

• A diferença entre o número de estudantes 
vinculados e os com matrícula ativa fornece o 
número de estudantes com o programa suspenso 
(trancado) na data de obtenção do dado. 

• De acordo com o Regulamento dos Cursos de 
Graduação da UFRN, a suspensão do programa 
pode ser solicitada em dois momentos: até 12 
semanas após o início do período letivo (esta opção 
é vedada para alunos ingressantes) e no final do 
período letivo (suspensão do programa a 
posteriori), caso o estudante atenda as condições 
dispostas no artigo 294 do Regulamento. 

• É importante que o curso, através de seu 
coordenador ou orientadores acadêmicos, faça um 
acompanhamento dos alunos que suspenderam o 
programa. 

• Deve-se sempre observar se no retorno do aluno 
que teve o programa suspenso a orientação 
acadêmica continua cadastrada ou se é preciso 
reinseri-la.
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B.7. Estudantes com Necessidades Educacionais Específicas (NEE) 
Estudantes NEE Tipo Acompanhamento 
(  ) Possui [  ] Deficiências [  ] pela CAENE 

(  ) Não possui [  ] Altas habilidades [  ] pelo curso 

 [  ] TGD1 [  ] por outro:   

Quantidade  [  ] por outro:  

  [  ] Sem acompanhamento 
1 TGD = Transtornos Globais do Desenvolvimento 

 Marcar com um “X” a opção correspondente sobre a existência ou não de estudantes com NEE no curso. 

 Quantidade de estudantes com NEE, de conhecimento da coordenação do curso, estando ou não acompanhados pela 
CAENE. 

 Os conceitos referentes a este item poderão ser consultados na minuta da resolução do CONSUNI que institui a Política 
de Inclusão e Acessibilidade para as Pessoas com Necessidades Específicas. 

 Tipo de acompanhamento feito junto aos estudantes com NEE. Pode ser marcada mais de uma opção. A opção “pelo 
curso” abrange tanto o acompanhamento feito pela coordenação quanto pelo orientador acadêmico. 

 Caso algum estudante tenha outro(s) tipo(s) de acompanhamento, a opção “Outro” deve ser assinalada e descrita a forma 
de acompanhamento, como por exemplo, acompanhamento através de tutores, psicólogos ou outros profissionais 
especializados. 

 

 Objetivo 

Identificar os estudantes com necessidades 
educacionais específicas vinculados ao curso e 
refletir sobre o acompanhamento institucional 
ofertado a esses estudantes. 

 Onde encontrar 

Os itens ,  e  podem ser encontrados no Portal 
do Coordenador no SIGAA através do menu Aluno > 
Consulta Avançada. Marque a opção Necessidade 
Especial e selecione “Todas” e clique em “Buscar”. 
Considere apenas os estudantes com status ATIVO, 
TRANCADO ou FORMANDO. 

Os itens  e  devem ser assinalados ou descritos 
de acordo com a experiência própria do curso. Para 
saber se (e quantos) os estudantes do curso são 
acompanhados pela CAENE acesse o menu Aluno > 
Discente com NEE > Solicitações Enviadas para 
CAENE, no Portal do Coordenador no SIGAA. 

 Dicas úteis 

• Recomenda-se fortemente a leitura da minuta da 
resolução, que institui a Política de Inclusão e 
Acessibilidade para as Pessoas com Necessidades 
Específicas e que se encontra para aprovação no 
CONSUNI. 

• Desde 2018 foi instituída a cota de ingresso para 
estudantes com deficiência. Dessa forma, tem-se 
ampliado a participação de estudantes com NEE 
nos cursos de graduação do país. 

• Todos os estudantes com NEE cadastrados pela 
CAENE possuem um parecer técnico a respeito de 
sua necessidade. O coordenador do curso e os 
docentes do estudante têm acesso a esse parecer 
no SIGAA. 

• É importante que o curso reflita sobre a realidade 
do percurso desses estudantes no curso e avalie as 
condições de acessibilidade arquitetônica, 
atitudinal, comunicacional, instrumental, 
metodológica e programática que lhe são 
oferecidas pelo curso e pela instituição. Nesse 
sentido, os estudantes com NEE do curso podem 
ser consultados para avaliar o acompanhamento 
institucional. Suas necessidades não atendidas 
deverão gerar ações de melhoria para 
permanência deles no curso. 

https://ufrn.br/resources/documentos/consultapublica/minuta_politica_de_inclusao_e_acessibilidade_UFRN.pdf
https://ufrn.br/resources/documentos/consultapublica/minuta_politica_de_inclusao_e_acessibilidade_UFRN.pdf
https://ufrn.br/resources/documentos/consultapublica/minuta_politica_de_inclusao_e_acessibilidade_UFRN.pdf
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B.8. Atos da Regulação 
Data da criação 

do curso  Resolução/Portaria  

Data do último 
reconhecimento  Resolução/Portaria  

 Data de criação do curso de acordo com Resolução do CONSEPE ou decreto federal, no formato DD/MM/AAAA. 

 Data da Portaria do MEC, publicada no Diário Oficial da União, no formato DD/MM/AAAA, referente ao último ato 
regulatório do curso (reconhecimento ou renovação de reconhecimento). Para cursos que ainda não concluíram o 
processo de reconhecimento de curso, deixar esse campo em branco. 

 Número da resolução ou portaria correspondente no formato Nº/Ano – Órgão. 
 

 Objetivo 

Propiciar aos gestores a apropriação e o 
conhecimento dos atos autorizativos para 
funcionamento do curso. 

 Onde encontrar 

Todos os itens solicitados neste indicador podem ser 
encontrados no portal e-MEC. 

O item , e sua respectiva resolução, também pode 
ser encontrada através da consulta refinada do 
portal público dos Boletins de Serviço da UFRN. Para 
cursos antigos, o decreto federal de criação do curso 
pode ser obtido no portal e-MEC. Após selecionar a 
UFRN, clicar na aba Graduação e selecionar o curso. 
Em seguida, clicar na aba Ato Regulatório e buscar o 
ato de autorização do curso. Confira o vídeo tutorial. 

O item , e sua respectiva resolução, também pode 
ser encontrada no histórico escolar dos estudantes 
do curso (campo Dados do Vínculo do Discente > 
Reconhecimento de Curso). 

 

 Dicas úteis 

• São três os atos que regulam o funcionamento dos 
cursos de graduação: autorização, reconhecimento 
e renovação de reconhecimento. As IES públicas 
possuem autonomia para criação de cursos no 
campus sede. O processo de reconhecimento do 
curso é protocolado quando a primeira turma se 
encontra entre 50 e 75% da carga horária total 
integralizada. 

• Os processos de renovação de reconhecimento 
seguem o calendário trienal do ENADE, de modo 
que a portaria é publicada, em geral, a cada três 
anos. Os cursos que participam do ENADE e obtém 
faixa de CPC igual ou superior a 3 têm, geralmente, 
sua renovação de reconhecimento publicada 
automaticamente. Para os cursos que não 
participam do ENADE, a portaria só é publicada 
após visita in loco. 

• A Portaria mais recente de reconhecimento ou de 
renovação de reconhecimento do curso é o ato 
legal que autoriza o funcionamento do curso e 
confere validade ao diploma dos egressos do curso. 
Ela pode e deve ser utilizada quando se deseja 
comprovar que o curso se encontra em situação 
legal perante a sociedade, conselhos de classe e 
órgãos de controle. 

• Verifique se a portaria que consta no histórico de 
algum aluno ativo do curso (campo Dados do 
Vínculo do Discente > Reconhecimento de Curso) 
confere com a portaria mais recente publicada 
pelo MEC e disponível no portal e-MEC. Em caso de 
divergência, comunique à PROGRAD através do e-
mail avaliacaoprograd@prograd.ufrn.br. 

• A data de criação do curso pode não coincidir com 
a data de início do seu funcionamento.

http://emec.mec.gov.br/
https://sipac.ufrn.br/public/visualizaBoletins.do?aba=p-boletins&publico=true
http://emec.mec.gov.br/
https://www.youtube.com/watch?v=5_3Gs_3AvUY
http://emec.mec.gov.br/
mailto:avaliacaoprograd@prograd.ufrn.br
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B.9. Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) 
Faz ENADE?  (  ) Sim (  ) Não Recebeu visita in loco?  (  ) Sim (  ) Não 

Ano    Ano    

ENADE contínuo    Conceito    

ENADE faixa         

CPC contínuo    Autoavaliação da CPA?  (  ) Sim (  ) Não 

CPC faixa    Ano    

 Indicar se o curso participou de alguma edição do ENADE no último triênio (2015 , 2016 e 2017). Caso o curso não tenha 
participado do ENADE no triênio 2015, 2016 e 2017, a opção “Não” deve ser marcada com um “X” e os campos  e  
devem ser deixados em branco, bem como o campo Ano. 

 Indicar o ENADE contínuo (com quatro casas após a vírgula) e a faixa do ENADE (números inteiros de 1 a 5) obtidos pelo 
curso em sua última participação no ENADE. 

 Indicar o CPC contínuo (com quatro casas após a vírgula) e a faixa do CPC (números inteiros de 1 a 5) obtidos pelo curso 
no ano de sua última participação no ENADE. 

 Indicar se o curso recebeu comissão de avaliação in loco do INEP para fins de reconhecimento ou renovação de 
reconhecimento do curso, bem como o ano da visita, se for o caso. Se o curso não tiver recebido qualquer visita in loco, 
deixar os campos Ano e Conceito em branco. 

 Conceito de Curso (CC) obtido pelo curso após visita in loco da comissão avaliadora do INEP. 

 Indicar se e quando o curso participou de algum processo de autoavaliação coordenado pela Comissão Própria de 
Avaliação (CPA). Caso o curso não tenha de participado de qualquer processo de autoavaliação deixar o campo Ano em 
branco. 

 

 Objetivo 

Apropriar-se dos indicadores de avaliação externa, 
que expressam a qualidade dos cursos de graduação. 

Refletir sobre a realidade do curso a partir dos 
relatórios de avaliação externa e autoavaliação, 
quando for o caso. 

 Onde encontrar 

Os itens ,  e  podem ser obtidos a partir da 
planilha de Resultados do CPC referente ao ano de 
participação do curso no ENADE (colunas A, R, AJ e 
AK da planilha). Confira o vídeo tutorial. A faixa 
ENADE pode ser obtida a partir do Relatório de Curso 
do ENADE.  

Os itens  e  podem ser encontrados no portal e-
MEC. Confira o vídeo tutorial. 

O item , deve ser preenchido consultando os 
registros do curso (atas de colegiado e relatórios de 
autoavaliação da CPA). Para maiores informações 
enviar e-mail para cpa2014@reitoria.ufrn.br. 

 Dicas úteis 

• O CPC é um indicador que compreende a nota 
obtida pelos estudantes no ENADE, o valor 
agregado pelo processo formativo oferecido pelo 
curso (IDD), a titulação e o regime de trabalho do 
corpo docente do curso e a percepção discente 
sobre as condições do processo formativo obtido 
através do Questionário do Estudante. Para 
maiores informações consulte a Nota Técnica do 
INEP relativa ao cálculo do CPC e referente ao ano 
em que o curso participou do ENADE. 

• Os cursos que participam do ENADE e obtém faixa 
de CPC igual ou superior a 3 têm, geralmente, a 
portaria de renovação de reconhecimento 
publicada automaticamente, sem necessidade de 
avaliação in loco. Os cursos que não participam do 
ENADE recebem visita in loco para terem publicada 
a portaria de renovação de reconhecimento. 

• É extremante importante que o curso estude e 
avalie os relatórios de Curso do ENADE, de 
Avaliação in loco e de Autoavaliação com a CPA 
para obter diagnóstico externo da situação do 
curso. Inclusive, são estes os documentos que a 
Resolução 181/2017 – CONSEPE prevê para a 
construção do PATCG.

http://inep.gov.br/web/guest/educacao-superior/indicadores-de-qualidade/resultados
https://www.youtube.com/watch?v=iInGKcpu1j8
http://enadeies.inep.gov.br/enadeIes/enadeResultado/
http://emec.mec.gov.br/
http://emec.mec.gov.br/
https://www.youtube.com/watch?v=5_3Gs_3AvUY
mailto:cpa2014@reitoria.ufrn.br
http://portal.inep.gov.br/web/guest/documentos-e-legislacao12
http://portal.inep.gov.br/web/guest/documentos-e-legislacao12


 Tutorial do PATCG 2019  

Ir para o Sumário – 20 – Ir para o Apêndice 

B.10. Gestão 
Coordenador(a)  Telefone E-mail 
   

Vice coordenador(a)  Telefone E-mail 
   

Telefone institucional  E-mail institucional  

Fim da 
gestão  Unidade 

SIPAC  Portaria de 
Nomeação  

 Nome completo do(a) coordenador(a) e vice coordenador(a) na data de aprovação do PATCG no Colegiado do Curso. 

 Inserir números de telefone pessoal e institucional, preferencialmente celular, além de e-mail. 
 Indicar, no formato DD/MM/AAAA, a data do final da gestão do(a) coordenador(a) e vice coordenador(a) à época da 

aprovação do PATCG no Colegiado do Curso. 
 Código numérico de identificação da coordenação do curso no sistema SIPAC da UFRN. 

 Número da portaria da Reitoria de nomeação do(a) coordenador(a) do curso, publicada no Diário Oficial da União no 
formato Nº/Ano – “Reitoria”. 

 

 Objetivos 

Informar dados de contato dos gestores do curso. 

Propiciar aos gestores a apropriação de dados da 
gestão do curso, como período do mandato dos 
gestores e unidade SIPAC da coordenação. 

 Onde encontrar 

Os itens  e  devem ser obtidos junto aos 
gestores e secretaria do curso. 

Os itens  e  podem ser obtidos a partir do 
sistema de busca do Diário Oficial da União, seção 2, 
utilizando como palavra-chave o nome do(a) atual 
coordenador(a) e selecionando o período que 
abrange a data da nomeação. 

O dado do item  pode ser encontrado nos sistemas 
SIG, ao lado do nome do usuário, na parte superior 
esquerda da tela, quando o login é feito com o 
vínculo da coordenação de curso. 

 Dicas úteis 

• Sugere-se que os números de telefone sejam 
preferencialmente os de celular. Caso o curso só 
disponha de linha telefônica fixa indicar, além do 
número, o ramal. 

• Como e-mail institucional pode ser considerado o 
da coordenação ou o da secretaria do curso. 

• É importante que eventuais mudanças dos 
contatos da coordenação sejam comunicadas à 
PROGRAD, uma vez que este se torna o canal mais 
eficaz e rápido de comunicação institucional. No 
entanto, é importante que o curso leia todos os 
memorandos que a unidade recebe, pois este se 
constitui no canal oficial de comunicação 
institucional. 

• Geralmente, o mandato das coordenações de 
curso é de dois anos a partir da data de publicação 
da portaria de nomeação. Dessa forma, pode-se 
obter a data prevista para o término do mandato, 
quando esta não for informada na portaria. 

http://www.in.gov.br/web/guest/inicio
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B.11. Colegiado do curso 
Portaria de nomeação Data Periodicidade de reuniões 
   

Atas do Colegiado devidamente lavradas, aprovadas e assinadas?  (  ) Sim (  ) Não 

 Número da portaria da coordenação do curso ou da direção do centro ou unidade acadêmica especializada indicando a 
composição atual do Colegiado do Curso. 

 Data da Portaria indicando a composição do Colegiado do Curso, no formato DD/MM/AAAA. 
 Periodicidade das reuniões ORDINÁRIAS do Colegiado do Curso, tais como: mensal, bimestral, trimestral, quadrimestral, 

semestral ou anual. Caso não haja uma periodicidade definida, indicar “ocasional” neste campo. 
 Indicar se todas as atas das reuniões do Colegiado do Curso, com exceção da última reunião, encontram-se devidamente 

lavradas, aprovadas e assinadas. 
 

 Objetivos 

Informar dados de funcionamento do Colegiado do 
Curso. 

Verificar se o Colegiado de Curso está funcionando 
de acordo com a legislação vigente. 

 Onde encontrar 

Os itens  e  devem ser obtidos junto aos 
documentos institucionais do curso ou através da 
consulta refinada do portal público dos Boletins de 
Serviço da UFRN, utilizando palavras chaves para a 
busca da portaria, como “Colegiado”, ou ainda o 
nome de um membro atual do Colegiado do curso. 

Os itens  e  devem ser preenchidos de acordo 
com a experiência própria do curso. 

 Dicas úteis 

• Os membros do Colegiado do Curso são indicados 
pelas plenárias dos departamentos ou unidades 
acadêmicas que ministram componentes para o 
curso. No entanto, compete à coordenação do 
curso ou direção do centro ou unidade acadêmica 
especializada emitir uma portaria contendo a 
composição atualizada do Colegiado do Curso 
sempre que houver mudança. É essa portaria que 
está sendo solicitada no campo . 

• De acordo com o Regimento Geral da UFRN, cada 
Colegiado de Curso deve se reunir ordinariamente 
duas vezes em cada período letivo. Não deixe de 
consultar os artigos 56 a 63 do Regimento Geral da 
UFRN que disciplinam o funcionamento dos 
Colegiados de Cursos de Graduação. 

• Os Colegiados de Curso podem aprovar um 
Regimento Próprio que modifique sua composição 
e suas atribuições usuais. 

• O Colegiado e sua atuação são itens de avaliação 
do INEP. Para maiores informações consulte o 
indicador 2.12 do Instrumento de avaliação dos 
cursos de graduação do INEP, para fins de 
reconhecimento e renovação de reconhecimento. 

• Atualmente, as atas de reuniões, como as do 
Colegiado de Curso, podem ser lavradas e 
assinadas eletronicamente por meio da mesa 
virtual do SIPAC. Confira no vídeo tutorial. 

https://sipac.ufrn.br/public/visualizaBoletins.do?aba=p-boletins&publico=true
https://sipac.ufrn.br/public/visualizaBoletins.do?aba=p-boletins&publico=true
https://www.ufrn.br/resources/documentos/regimentos/RegimentoGeral.pdf
https://www.ufrn.br/resources/documentos/regimentos/RegimentoGeral.pdf
https://www.ufrn.br/resources/documentos/regimentos/RegimentoGeral.pdf
http://inep.gov.br/instrumentos
http://inep.gov.br/instrumentos
https://www.youtube.com/watch?v=HqE9RIrKb1E
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B.12. Núcleo Docente Estruturante (NDE) 
Portaria de nomeação Data Periodicidade de reuniões 
   

Atas próprias do NDE devidamente lavradas, aprovadas e assinadas?  (  ) Sim (  ) Não 

 Número da portaria da direção do centro ou unidade acadêmica especializada indicando a composição atual do NDE. 

 Data da Portaria indicando a composição do NDE do curso, no formato DD/MM/AAAA. 
 Periodicidade das reuniões ORDINÁRIAS do NDE, tais como: mensal, bimestral, trimestral, quadrimestral, semestral ou 

anual. Caso não haja uma periodicidade definida, indicar “ocasional” neste campo. 
 Indicar se todas as atas das reuniões do NDE, com exceção da última reunião, encontram-se devidamente lavradas, 

aprovadas e assinadas. 
 

 Objetivos 

Informar dados de funcionamento do NDE do curso. 

Verificar se o NDE do curso está funcionando de 
acordo com a legislação vigente. 

 Onde encontrar 

Os itens  e  devem ser obtidos junto aos 
documentos institucionais do curso ou através da 
consulta refinada do portal público dos Boletins de 
Serviço da UFRN, utilizando palavras chaves para a 
busca da portaria, como “NDE” ou “Núcleo Docente 
Estruturante”, ou ainda o nome de um membro atual 
do NDE do curso. 

Os itens  e  devem ser preenchidos de acordo 
com a experiência própria do curso. 

 Dicas úteis 

• “O NDE de um curso de graduação constitui-se de 
um grupo de docentes, com atribuições 
acadêmicas de acompanhamento, atuante no 
processo de concepção, consolidação e contínua 
atualização do Projeto Pedagógico do Curso.” 
(Glossário do Instrumento de Avaliação do INEP) 

• A Resolução nº 124/2011 – CONSEPE dispõe sobre 
as atribuições e critérios de constituição do NDE 
dos cursos de Graduação na UFRN. É 
imprescindível que o NDE do curso funcione de 
acordo com essa resolução. 

• Os membros do NDE são eleitos pelo Colegiado do 
Curso. 

• De acordo com a Resolução 181/2017 – CONSEPE, 
compete ao NDE elaborar, em conjunto com a 
coordenação, o PATCG do curso. 

• Ainda que porventura as reuniões do NDE ocorram 
de forma conjunta com as do Colegiado do Curso, 
deve ser lavrada, aprovada e assinada uma ata 
própria para o NDE e outra para o Colegiado. 

• O NDE e sua atuação são itens de avaliação do 
INEP. Para maiores  informações, consulte os 
indicadores 2.1, 3.6 e 3.7 do Instrumento de 
avaliação dos cursos de graduação do INEP, para 
fins de reconhecimento e renovação de 
reconhecimento. 

• Atualmente, as atas de reuniões, como as do NDE, 
podem ser lavradas e assinadas eletronicamente 
por meio da mesa virtual do SIPAC. Confira no 
vídeo tutorial. 

https://sipac.ufrn.br/public/visualizaBoletins.do?aba=p-boletins&publico=true
https://sipac.ufrn.br/public/visualizaBoletins.do?aba=p-boletins&publico=true
http://inep.gov.br/instrumentos
https://sigrh.ufrn.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf
https://sigrh.ufrn.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf
http://inep.gov.br/instrumentos
http://inep.gov.br/instrumentos
https://www.youtube.com/watch?v=HqE9RIrKb1E
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B.13. Articulação com a Pós-Graduação 
Atividades desenvolvidas com Programas de Pós-Graduação?  (  ) Sim (  ) Não 

Lista das atividades 
•  
•  

 Indicar com um “X” se o curso desenvolve atividades articuladas com algum programa de pós-graduação. 

 Descrição das atividades desenvolvidas em articulação com um ou mais programas de pós-graduação, como por exemplo, 
Estágio Docência, contabilização de carga horária para o discente em Atividades Acadêmicas para participação em eventos 
da Pós-Graduação, bancas de defesa, etc. Caso o campo  tenha sido marcado “Não”, deixar o campo  em branco. 

Você pode teclar << Enter >> para listar mais atividades no campo . 
 

 Objetivo 

Descrever as atividades desenvolvidas no curso em 
articulação com programas de pós-graduação. 

 Onde encontrar 

Todos os itens deste indicador devem ser 
preenchidos a partir da experiência própria do curso, 
sendo oportuna a consulta a coordenações de 
programas de pós-graduação de áreas afins. 

 Dicas úteis 

• A lista de atividades desenvolvidas, quando 
houver, deverão suscitar a reflexão e melhoria da 
articulação da Graduação com a Pós-Graduação. 

• É importante que os coordenadores (ou docentes) 
dos programas de pós-graduação de áreas afins do 
curso sejam consultados para verificar e qualificar 
as atividades desenvolvidas em conjunto. 

• Ações de melhoria da articulação entre esses níveis 
de ensino poderão ser previstos tanto no PATCG 
quanto no PAQPG (Plano de Ação Quadrienal do 
Programas de Pós-Graduação). 
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B.14. Elaboração do plano (PATCG) 
Dados diagnósticos utilizados Participantes 
[  ] Autoavaliação pela CPA [  ] Coordenador(a) do curso 

[  ] Autoavaliação pelo curso [  ] Vice coordenador(a) do curso 

[  ] Relatórios do SIGAA [  ] Membros do NDE 

[  ] Relatório ENADE [  ] Membros do Colegiado 

[  ] Pesquisa com ingressantes [  ] Discentes (não membros do Colegiado) 

[  ] Pesquisa com egressos [  ] Docentes (não membros do Colegiado/NDE) 

[  ] Relatório de avaliação docente [  ] Outros:   

[  ] Relatório de avaliação in loco   

[  ] Outro:     

Atividades desenvolvidas com os discentes para a elaboração do plano 
•  
•  

 Marcar com um “X” os relatórios ou subsídios utilizados pelo curso que auxiliaram na elaboração do PATCG. Pode ser 
marcada mais de uma opção. 

 Caso o curso tenha utilizado outra(s) fonte(s) de dados e informações, além das informadas anteriormente, a opção 
“Outro” deve ser assinalada e descrito o subsídio ou relatório utilizado, como, por exemplo, relatórios ou banco de dados 
de conselhos de classe, dados ou pesquisas de órgãos oficiais (IBGE, Ministérios, etc.) ou de institutos externos. 

 Marcar com um “X” os atores, independente da quantidade, que auxiliaram na elaboração do PATCG do curso. Pode ser 
marcada mais de uma opção. 

 Caso outros atores tenham participado da construção do PATCG do curso, além daqueles informados anteriormente, a 
opção “Outro” deve ser assinalada e informado o seu cargo ou função, como, por exemplo, servidores técnico-
administrativos. 

 Descrição das atividades desenvolvidas com ou pelos discentes que auxiliaram na construção do PATCG do curso. 

Você pode teclar << Enter >> para listar mais atividades no campo . 
 

 Objetivos 

Indicar as fontes utilizadas e os atores participantes 
para a construção do PATCG do curso. 

Descrever as atividades desenvolvidas em 
articulação com os discentes para a construção do 
PATCG do curso. 

 Onde encontrar 

Todos os itens deste indicador devem ser 
preenchidos a partir da experiência própria do curso, 
consultando os discentes do curso, se for o caso. 

 Dicas úteis 

• É recomendado que para a construção do PATCG 
haja uma divisão de tarefas entre os participantes 
indicados no item  para que não haja sobrecarga 
de trabalho em uma única ou em poucas pessoas. 

• Além de elaborado, o PATCG precisa ser 
executado. E para isso é necessário o envolvimento 
de todos: gestores, docentes e discentes do curso. 
Por isso, é importante que os participantes 
indicados no item  se sintam engajados e 
comprometidos para a execução do plano. 

• A participação discente é muito importante para o 
alcance da melhoria da qualidade do curso. Sua 
participação pode ir além da representação 
discente no Colegiado do Curso. Nesse sentido, a 
participação do Centro ou Diretório Acadêmico ou 
a constituição de uma comissão discente para 
auxiliar na construção do plano pode ser uma 
excelente alternativa. 
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C. DIMENSÃO 1: DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 
 

ORIENTAÇÕES PARA A DISCUSSÃO  
Refletir e discutir questões pedagógicas: perfil do ingressante; percurso formativo do estudante 
(oportunidade de ampliação da formação); estágio; orientação acadêmica; avaliação; metodologias 
inovadoras; ações de empreendedorismo; metodologia para os estudantes com NEE e deficiências; 
participação de estudantes em Mobilidade Acadêmica, em eventos internos e externos e em 
projetos (Iniciação Científica, Monitoria, Tutoria, PIBID, Residência Pedagógica, PET, PROCEEM); 
aspectos relativos à organização curricular (oferta de componentes, componentes com alto índice 
de reprovação, articulação teórica e prática, TCC, flexibilização curricular, uso das TICs, avaliação do 
PPC); perfil do egresso; oferta de atividades complementares; integração e relacionamento com as 
redes públicas de ensino e com os locais de saúde, quando couber; entre outros. 
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C.1. Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) 
O curso possui alguma DCN?  (  ) Sim (  ) Não Nº Resolução  

O curso atende os requisitos previstos na DCN?  (  ) Sim (  ) Parcialmente (  ) Não 

 Marcar com um “X” se o curso possui uma ou mais Diretriz Curricular Nacional ou se faz parte do Catálogo Nacional de 
Cursos Superiores de Tecnologia (CNCST). 

 Indicar o número da resolução (e não do parecer) da Diretriz Curricular vigente pela qual o curso é regulamentado. 
 Caso o curso deixe de atender ao menos um requisito de uma ou mais DCN que o orienta, a opção “Parcialmente” deve 

ser assinalada. A opção “Não” deve ser assinalada somente para os cursos que são orientados por mais de uma DCN e o 
seu projeto pedagógico ignora completamente os requisitos de uma delas. 

 

 Objetivo 

Verificar a adequação do projeto pedagógico com 
a(s) Diretriz(es) Curricular(es) que regulamenta(m) o 
curso. 

 Onde encontrar 

Todos os itens deste indicador devem ser 
preenchidos de acordo com projeto pedagógico do 
curso e consultando a Diretriz Curricular que o curso 
segue, a qual pode ser encontrada no site do MEC. 

 Dicas úteis 

• É importante que o Projeto Pedagógico do Curso 
explicite os instrumentos legais que norteiam o 
curso, incluindo a(s) Diretriz(es) Curricular(es) que 
o regulamenta(m). 

• Alguns cursos, como as licenciaturas, podem 
adotar mais de uma DCN, sendo uma delas a 
Resolução CNE nº 2/2015. Outros cursos, como 
Engenharia de Computação e Geologia, podem 
optar por seguir duas ou mais DCN. 

• Consulte a Resolução CNE nº 2/2007 para verificar 
se o curso atende a carga horária e o prazo mínimo 
para integralização curricular.  

• O Catálogo Nacional de Cursos Superiores de 
Tecnologia (CNCST) é um guia de informações 
sobre o perfil de competências do tecnólogo. Ele 
apresenta a carga horária mínima e a 
infraestrutura recomendada para cada curso que 
confere grau de tecnólogo. 

• Alguns conselhos de classe podem editar normas 
específicas que regulamentam a profissão cujo 
curso se propõe a formar. Verifique se seu curso 
atende as regulamentações do seu conselho de 
classe, se for o caso.

http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=12991
http://portal.mec.gov.br/docman/agosto-2017-pdf/70431-res-cne-cp-002-03072015-pdf/file
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2007/rces002_07.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=44501-cncst-2016-3edc-pdf&category_slug=junho-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=44501-cncst-2016-3edc-pdf&category_slug=junho-2016-pdf&Itemid=30192
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C.2. Projeto Pedagógico do Curso (PPC) 
Ano de implantação do PPC  Em atualização? (  ) Sim (  ) Não 

Ano de implantação da estrutura curricular vigente      

CH total do curso  CH optativa mínima  CH a distância1  

Nº da resolução de Atividades Complementares  CH AACC  

Turno de funcionamento Prazo padrão para conclusão Prazo máximo para conclusão 
   

   
1 Apenas para cursos presenciais. 

 Ano de implantação do projeto pedagógico e da estrutura curricular atual, que podem ser diferentes. 

 A opção “Sim” deve ser assinalada para cursos que estejam passando por atualização de seu projeto pedagógico. 
 Carga horária, em horas, do curso (total mínimo para integralização), dos componentes optativos (mínimo obrigatório), 

das atividades complementares (mínimo obrigatório) e dos componentes a distância (apenas para cursos presenciais). 
 Número e ano da Resolução do Colegiado do Curso que regulamenta as atividades complementares no curso. 
 Turno(s) de funcionamento do curso, referente a cada matriz curricular. Caso o curso possua apenas uma matriz curricular, 

preencher apenas a primeira linha. 

 Prazo máximo e padrão para conclusão do curso, em semestres, referente a cada matriz curricular (turno). 
 

 Objetivo 

Verificar a adequação do projeto pedagógico às 
Diretrizes Curriculares e ao Regulamento dos Cursos 
de Graduação da UFRN. 

 Onde encontrar 

Os itens deste indicador devem ser preenchidos de 
acordo com o projeto pedagógico do curso e dados 
do SIGAA. 

Vários dos itens solicitados podem ser encontrados 
no Portal Docente do SIGAA através da aba Ensino > 
Consultas > Estruturas Curriculares > Estrutura 
Curricular de Graduação (após a seleção do curso, 
escolher a opção “Relatório da Estrutura 
Curricular”). 

A Resolução do Colegiado sobre as atividades 
complementares () pode ser obtida junto aos 
documentos institucionais do curso ou através da 
consulta refinada do portal público dos Boletins de 
Serviço da UFRN, utilizando palavras chaves para a 
busca da portaria, como “atividades 
complementares”, e o nome do curso. 

 Dicas úteis 

• É importante que o PPC atualizado conste na 
página pública do curso no SIGAA, pois este é o 
principal veículo de comunicação do curso com a 
sociedade, inclusive para estudantes que 
pretendem ingressar no curso, bem como para os 
avaliadores do INEP. 

• É salutar que eventuais mudanças substanciais na 
estrutura curricular do curso sejam acompanhadas 
pela reformulação do PPC, em especial para cursos 
com PPC com mais de 5 anos de vigência. 

• Os cursos que estejam passando por atualização do 
PPC devem verificar no site da DDPed/PROGRAD os 
modelos e formulários para elaboração do PPC. 

• Verifique se o curso atende os requisitos mínimos 
de carga horária optativa e complementar 
previstos no Regulamento dos Cursos de 
Graduação da UFRN (artigos 25 e 26). 

• Verifique se o curso atende a Resolução CNE nº 
2/2007, a DCN ou a CNCST e o Regulamento dos 
Cursos de Graduação da UFRN (artigo 31) quanto à 
carga horária e o prazo de conclusão do curso. 

• É obrigatório que o Colegiado do Curso defina as 
normas que regulamentam as atividades 
complementares através de uma Resolução 
publicada no Boletim de Serviço. Este, inclusive, é 
um dos itens de avaliação do Instrumento de 
avaliação dos cursos de graduação do INEP 
(indicador 1.10). 

https://sipac.ufrn.br/public/visualizaBoletins.do?aba=p-boletins&publico=true
https://sipac.ufrn.br/public/visualizaBoletins.do?aba=p-boletins&publico=true
https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/curso/lista.jsf?nivel=G&aba=p-graduacao
http://www.prograd.ufrn.br/documento.php?id=88859003
http://www.prograd.ufrn.br/documento.php?id=86686401
http://www.prograd.ufrn.br/documento.php?id=86686401
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2007/rces002_07.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2007/rces002_07.pdf
http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=12991
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=44501-cncst-2016-3edc-pdf&category_slug=junho-2016-pdf&Itemid=30192
http://www.prograd.ufrn.br/documento.php?id=86686401
http://www.prograd.ufrn.br/documento.php?id=86686401
http://inep.gov.br/instrumentos
http://inep.gov.br/instrumentos
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C.3. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)* 
Possui TCC?  (  ) Sim (  ) Não Nº da Resolução  CH total  

Matriculados em TCC  Aprovados no TCC  Aprovação (%)  

Docentes orientadores de TCC  Média (aluno/orientador)   

As monografias dos concluintes do curso estão cadastradas na BDM1?  (  ) Sim (  ) Não 
* Durante os períodos letivos 2017.1 a 2018.2. 
1 BDM = Banco Digital de Monografias da UFRN 

 Marcar a opção “Sim” se o curso possui TCC regulamentado pelo Colegiado, cadastrado como um componente curricular. 

 Número e ano da Resolução do Colegiado do Curso que regulamenta o Trabalho de Conclusão (TCC) no curso. 
 Carga horária, em horas, do(s) componente(s) curricular(es) referente(s) ao TCC. 
 Quantidade de alunos matriculados no último componente de TCC nos períodos letivos 2017.1 a 2018.2. 
 Quantidade de alunos aprovados no último componente de TCC nos períodos letivos 2017.1 a 2018.2. 

 Aprovação (%) = (Quantidade de alunos aprovados em TCC  / Quantidade de alunos matriculados em TCC ) x 100. 

 Quantidade de docentes que orientaram estudantes no TCC nos períodos letivos 2017.1 a 2018.2. 

 Média (aluno/orientador) = Quantidade de alunos matriculados em TCC  / Quantidade de docentes que orientaram 
estudantes no TCC  nos períodos letivos 2017.1 a 2018.2. 

 Informar se as monografias dos concluintes estão cadastradas no Banco Digital de Monografias da UFRN. 
 

 Objetivos 

Verificar a adequação do Trabalho de Conclusão do 
Curso (TCC) com a legislação vigente. 

Avaliar o índice de aprovação no TCC e a relação 
aluno/orientador no curso. 

 Onde encontrar 

Os itens  e  deste indicador devem ser 
preenchidos de acordo com o projeto pedagógico do 
curso ou a partir da estrutura curricular vigente no 
SIGAA. O item  pode ser obtido junto aos 
documentos institucionais do curso ou através da 
consulta refinada do portal público dos Boletins de 
Serviço da UFRN, utilizando palavras chaves para a 
busca da portaria, como “TCC” e o nome do curso. 

Os itens , , ,  e  podem ser obtidos ou 
calculados consultando a aba Aluno > Trabalho Final 
de Curso, encontrada no Portal do Coordenador no 
SIGAA. Em seguida, assinalar a opção “Todos” e 
copiar os dados da tela para uma planilha, filtrando 
a “Data de Defesa” para coincidir com os períodos 
letivos 2017.1 a 2018.2. 

O item  pode ser verificado no site do Banco Digital 
de Monografias da UFRN, na aba Navegar > 
Comunidades e Coleções. 

 Dicas úteis 

• Consulte o Regulamento dos Cursos de Graduação 
da UFRN (artigos 84-86), além da DCN do curso, se 
for o caso, para averiguar se o TCC está implantado 
no curso de acordo com a legislação vigente. 

• É obrigatório que o Colegiado do Curso defina as 
normas que regulamentam o TCC através de uma 
Resolução publicada no Boletim de Serviço e 
disponível na página pública do curso no SIGAA. 
Este, inclusive, é um dos itens de avaliação do 
Instrumento de avaliação dos cursos de graduação 
do INEP, para fins de reconhecimento e renovação 
de reconhecimento do curso (indicador 1.11). 

• É importante que o curso faça uma análise do 
índice de aprovação no TCC e da relação 
aluno/orientador, apontando, no PATCG, possíveis 
causas e soluções para enfrentamento, caso esses 
índices não estejam satisfatórios. 

• É importante que seja feito o registro do TCC e das 
bancas no SIGAA. Esse procedimento permite o 
registro automático no histórico do aluno e no RID 
dos docentes para fins de progressão. 

• As monografias, após corrigidas, devem ser 
inseridas no Banco Digital de Monografias da 
UFRN. Caso haja dúvidas de como fazê-lo, consulte 
os tutoriais disponíveis (aba Sobre a BDM > 
Tutoriais), além de bibliotecários da BCZM ou da 
biblioteca setorial. 

https://sipac.ufrn.br/public/visualizaBoletins.do?aba=p-boletins&publico=true
https://sipac.ufrn.br/public/visualizaBoletins.do?aba=p-boletins&publico=true
https://monografias.ufrn.br/jspui/community-list
https://monografias.ufrn.br/jspui/community-list
http://www.prograd.ufrn.br/documento.php?id=86686401
http://www.prograd.ufrn.br/documento.php?id=86686401
http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=12991
https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/curso/lista.jsf?nivel=G&aba=p-graduacao
http://inep.gov.br/instrumentos
http://inep.gov.br/instrumentos
https://monografias.ufrn.br/jspui/community-list
https://monografias.ufrn.br/jspui/community-list
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C.4. Estágio curricular* 
O curso possui estágio 

obrigatório? (  ) Sim (  ) Não O curso regulamenta o 
estágio não obrigatório?  (  ) Sim (  ) Não 

Lista dos componentes de estágio curricular (Código, nome e carga horária)  
•  
•  

Nº de discentes cadastrados no 
SIGAA em estágio1  Nº de concedentes de estágio em que 

os estudantes atuaram1  

Nº de docentes orientadores de 
estágio1  Média (aluno/orientador)1  

* Durante os períodos letivos 2017.1 a 2018.2. 
1 Considerar ambos estágios curriculares obrigatório e não obrigatório, desde que cadastrados no SIGAA. 

 Marcar a opção “Sim” se o curso possui estágio curricular obrigatório, cadastrado como um componente curricular de 
orientação individual ou coletiva (como no caso das licenciaturas). Caso a opção “Não” seja marcada, os demais itens 
deste indicador só deverão ser preenchidos se o estágio não obrigatório for regulamentado pelo curso. 

 Marcar a opção “Sim” se o estágio curricular (obrigatório e/ou não obrigatório) está regulamentado através de uma 
resolução do Colegiado do Curso. 

 Indicar o código, o nome e a carga horária dos componentes curriculares associados às atividades de orientação individual 
ou coletiva de estágio curricular. Para os estágios de orientação coletiva, indicar a carga horária que é cursada pelo 
discente no componente, isto é, a carga horária total do componente cadastrada no SIGAA. 

 Quantidade de vínculos de estágio cadastrados no SIGAA em atividades de estágio obrigatório ou não obrigatório iniciados 
entre os períodos letivos 2017.1 a 2018.2. 

 Quantidade de concedentes de estágio curricular obrigatório ou não obrigatório que receberam estudantes do curso para 
atividades de estágio nos períodos letivos 2017.1 a 2018.2, independente do número de locais de estágio ofertados. 

 Quantidade de docentes que orientaram atividades de estágio obrigatório ou não obrigatório para estudantes do curso 
nos períodos letivos 2017.1 a 2018.2. 

 Média (aluno/orientador) = Quantidade de discentes cadastrados em estágio  / Quantidade de docentes orientadores 
de estágio  nos períodos letivos 2017.1 a 2018.2. 

 

 Objetivos 

Verificar a adequação do estágio curricular no curso 
com a legislação vigente. 

Avaliar a oferta de locais de estágio e de docentes 
orientadores no curso. 

 Onde encontrar 

Os itens ,  e  deste indicador devem ser 
preenchidos de acordo com o projeto pedagógico e 
resoluções do Colegiado do Curso. 

Para obter os demais itens, acesse a aba Estágios > 
Gerenciar Estágios no Portal do Coordenador no 
SIGAA. Em seguida, selecione a opção “Exportar 
Resultados para CSV” e clique em “Buscar”. Confira 
o vídeo tutorial para aprender como obter os itens 
, ,  e  a partir da planilha. 

 Dicas úteis 

• Consulte o Regulamento dos Cursos de Graduação 
da UFRN (artigos 65-83), além da DCN do curso, se 
for o caso, para averiguar se o estágio curricular 
está implantado no curso de acordo com a 
legislação vigente. 

• Avalie se a oferta de locais de estágio e de docentes 
orientadores tem atendido a demanda do curso. 

• O Colegiado do Curso pode definir um 
coordenador de estágio, o qual tem acesso à aba 
Estágio no SIGAA. Para fazer isso, acesse Estágio > 
Gerenciar Coordenação de Estágio no Portal do 
Coordenador no SIGAA. 

• O estágio curricular deve ser regulamentado pelo 
Colegiado do Curso através de uma Resolução 
publicada no Boletim de Serviço e disponível na 
página pública do curso no SIGAA. Este, inclusive, é 
um dos itens de avaliação do Instrumento de 
avaliação dos cursos de graduação do INEP 
(indicadores 1.7, 1.8 e 1.9). 

https://www.youtube.com/watch?v=4qsn-rVgAUI&t=47s
http://www.prograd.ufrn.br/documento.php?id=86686401
http://www.prograd.ufrn.br/documento.php?id=86686401
http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=12991
https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/curso/lista.jsf?nivel=G&aba=p-graduacao
http://inep.gov.br/instrumentos
http://inep.gov.br/instrumentos
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C.5. Participação discente em programas e projetos* 
Em projetos de 

ensino 
Em projetos de 

extensão 
Em projetos de 

pesquisa 
Outros 

projetos 
    

* Indicar apenas a quantidade durante os períodos letivos 2017.1 a 2018.2. 

 Indicar a quantidade de discentes do curso, bolsistas ou voluntários, atuando em projetos de ensino, pesquisa ou 
extensão, cadastrados no SIGAA por docentes de qualquer departamento ou unidade acadêmica especializada. 

 Indicar a quantidade de discentes do curso, bolsistas ou voluntários, atuando em projetos de ensino, pesquisa ou 
extensão, que não estejam cadastrados no SIGAA, ou em projetos integrados, como PET, PIBID, Residência pedagógica, 
dentre outros. 

 

 Objetivo 

Avaliar a participação dos discentes do curso em 
projetos de ensino, pesquisa e extensão, visando à 
ampliação de sua formação acadêmica e 
profissional. 

 Onde encontrar 

O item  pode ser encontrado no Portal do 
Coordenador do SIGAA, na aba Relatórios > 
Discentes > Alunos em atividades de extensão, 
monitoria e pesquisa. Após inserir o ano de 
referência (2017 e 2018), clicar em gerar relatório. 

O item , por sua vez, deve ser preenchido de 
acordo com registros internos do curso, que 
permitam identificar projetos não cadastrados no 
SIGAA e os discentes participantes. 

 Dicas úteis 

• É oportuno avaliar a proporção de discentes do 
curso (em relação ao total) que participam de 
projetos de ensino, pesquisa ou extensão, e propor 
sugestões, no PATCG, para aumentar esse índice, 
se for o caso. 

• É importante que os docentes sejam estimulados a 
cadastrar no SIGAA os seus projetos de ensino, 
pesquisa e extensão, para facilitar o registro da 
participação dos discentes e para que não haja 
subnotificação dos registros. O número de projetos 
é um dos indicadores que compõe a matriz 
orçamentária interna para a distribuição de 
recursos entre os centros e unidades acadêmicas. 

• Na dimensão “Oportunidades de Ampliação da 
Formação Acadêmica e Profissional”, no 
Questionário do Estudante do ENADE, entre as 
diversas perguntas dirigidas aos concluintes, 
algumas delas correspondem à participação 
discente em projetos acadêmicos. Esse é um 
indicador importante e que compõe o CPC do 
curso. 

http://inep.gov.br/questionario-do-estudante
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C.6. Componentes que mais reprovam no curso* 

Código Componente % Rep1 % Apr1 Período de oferta na 
estrutura curricular2 

      

      

      

      

      

      

      
* Listar no mínimo sete componentes em ordem decrescente de porcentagem de reprovação; considerar os períodos letivos 
2017.1 a 2018.2. 
1 Em relação aos alunos matriculados do curso nas turmas do componente curricular. % Rep = porcentagem de alunos 
reprovados; % Apr = porcentagem de alunos aprovados. 
2 Para cursos com oferta em mais de um turno, preencher a segunda coluna inserindo nela os dados para o turno noturno. 

 Código e nome do componente curricular, obrigatório ou optativo, com alto índice de reprovação. Listar no mínimo 7 
(sete) componentes e ordená-los de forma decrescente de índice de reprovação. 

 Índice de reprovação de qualquer tipo (REP, REPF, REPMF, REPN ou REPNF) durante os períodos letivos 2017.1 a 2018.2 
para o componente curricular, independente da matriz em que é ofertada. 

 Índice de aprovação de qualquer tipo (APR ou APRN) durante os períodos letivos 2017.1 a 2018.2 para o componente 
curricular, independente da matriz em que é ofertada. 

 Período em que o componente é ofertado regularmente na matriz curricular. Cursos com uma única matriz devem 
preencher apenas a coluna da esquerda. Caso o componente em questão seja optativo, indicar “OPT”. 

 Para acrescentar mais linhas à tabela clique com o botão direito do mouse na última linha da 
tabela e selecione a opção Inserir > Inserir linha abaixo. 

 

 Objetivo 

Identificar os componentes que mais reprovam no 
curso, permitindo criar estratégias para reduzir a 
eventual retenção no curso. 

 Onde encontrar 

Todos os itens solicitados neste indicador podem ser 
encontrados no Portal do Coordenador no SIGAA. 

Para encontrar os itens  e  acesse a aba 
Relatórios > Turmas e Componentes Curriculares > 
Disciplinas com mais Reprovações. Deve ser 
informado o percentual referente a 2017.1 a 2018.2. 

O item  pode ser encontrado através da aba Aluno 
> Exportar Planilha de Notas do Semestre. Confira o 
vídeo tutorial para aprender como obter o índice de 
aprovação a partir da planilha. 

O item  pode ser encontrado na aba Consultas > 
Estruturas Curriculares. 

 Dicas úteis 

• Um alto índice de reprovação em componentes do 
primeiro período do curso pode ser indicativo de 
evasão. Para confirmar essa hipótese, verifique se 
os estudantes reprovados nesses componentes 
continuam no curso no semestre ou ano seguinte. 

• Verifique se os componentes que mais reprovam 
no curso não se encontram num mesmo período 
letivo de uma dada matriz curricular. Em caso 
afirmativo, o curso pode avaliar mudar o período 
em que uma delas é ofertada no curso. 

• O somatório das porcentagens de aprovação e 
reprovação pode não ser igual a 100%. Essa 
diferença é devido a suspensões de programa ou 
trancamentos. 

• O curso deve procurar identificar as possíveis 
causas para o elevado índice de reprovação nos 
componentes listados, buscando também elaborar 
estratégias no PATCG para aumentar a taxa de 
aprovação. 

https://www.youtube.com/watch?v=WGK3Mz5U82Q
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C.7. Diagnóstico/discussão (espaço livre) 
 Processo por meio do qual se elabora e sistematiza dados e informações para conhecer e compreender problemas e 

necessidades de um contexto. Portanto, neste campo, espera-se uma análise dos dados coletados do curso considerando 
as orientações para discussão da dimensão.  

Este é o espaço destinado à análise e discussão dos dados relacionados. Desse modo, é 
importante acrescentar quantas linhas forem necessárias para o desenvolvimento das ideias. 

 

 Objetivo 

Possibilitar uma visão ampliada do curso incluindo a 
percepção das fragilidades, bem como a eleição de 
prioridades para a definição de objetivos específicos, 
de ações e de estratégias para a melhoria da 
qualidade do curso de graduação. 

 Onde encontrar 

As inferências apresentadas no item Diagnóstico são 
resultados de reflexões dos dados coletados no 
preenchimento do PATCG. 

 Dicas úteis 

• Para desenvolvimento do diagnóstico é preciso 
retomar os dados apresentados na dimensão, 
buscando interpretá-los, qualificando-os. 

• A análise pode considerar também outras 
informações pertinentes geradas a partir dos 
relatórios indicados nas fontes de consultas ou de 
outras fontes. 

• É recomendável que o diagnóstico e a discussão 
não se restrinjam apenas aos itens solicitados nos 
indicadores. 

• É importante correlacionar dados, percepções do 
curso, experiência realizadas, destacar ações em 
desenvolvimento, avanços e dificuldades no 
contexto acadêmico do curso. 

• Nesse espaço podem ser inseridos gráficos, 
tabelas, esquemas, figuras, etc. que favoreçam a 
análise situacional do curso. 
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C.8. Objetivos específicos para a dimensão 
 Referem-se ao que se pretende alcançar, estabelecendo relação com as particularidades relativas à dimensão, relatadas 

no diagnóstico/discussão.  

Os objetivos específicos devem ser elencados em uma lista de marcadores (Página inicial > 
Marcadores).  

 

 Objetivo 

Possibilitar o enfrentamento das fragilidades 
identificadas no diagnóstico, encaminhando 
melhorias para a dimensão. 

 Onde encontrar 

A definição dos Objetivos específicos para a 
dimensão é resultado das reflexões da análise e 
discussão feitas na dimensão. 

 Dicas úteis 

• Os objetivos descritos deverão estar relacionados 
aos resultados esperados para a dimensão. 

• Para a definição dos objetivos específicos, os 
cursos devem eleger prioridades com base no 
diagnóstico feito para cada dimensão. 

• Os objetivos devem ser iniciados com verbo no 
infinitivo. 

• Eles devem ser ainda compatíveis com o prazo de 
execução do PATCG, concisos e verificáveis 
(passíveis de serem verificados se foram 
alcançados ou não no final de sua execução). 

• Os objetivos correspondem às ações do 
cronograma geral.
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C.9. Resultados esperados para a dimensão 
Ação Estratégias Resultados esperados 

1. •  
•  

 

2. •  
•  

 

 Corresponde aos objetivos específicos definidos para a dimensão. 

 Referem-se às etapas de execução de cada ação definida no Plano. Neste espaço deve-se descrever a execução das tarefas 
necessárias para desenvolver a ação (alcançar o objetivo definido). 

 Diz respeito aos resultados que se deseja alcançar para cada ação (objetivo). Neste espaço devem ser inseridas as 
melhorias esperadas com o cumprimento do objetivo através das estratégias elencadas. 

 Para acrescentar mais linhas à tabela clique com o botão direito do mouse na última linha da 
tabela e selecione a opção Inserir > Inserir linha abaixo. 

 

 Objetivo 

Estabelecer o direcionamento para a execução do 
PATCG. 

 Onde encontrar 

As inferências apresentadas no item Resultados 
esperados para a dimensão são decorrentes da 
definição dos objetivos específicos para a dimensão. 

 Dicas úteis 

• Na descrição das ações , transcrever os objetivos 
específicos definidos para a dimensão. 

• Para definir as estratégias , deve-se pensar numa 
espécie de passo a passo para desenvolver a ação. 

• Durante a execução do PATCG as estratégias , 
podem ser reelaboradas (suprimidas, 
acrescentadas ou modificadas), visando alcançar o 
objetivo definido. 

• Você pode clicar <Enter> para inserir mais 
estratégias no campo . 

• Os resultados esperados  devem ser realistas e 
coerentes com o contexto do curso. 
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D. DIMENSÃO 2: CORPO DOCENTE 
 

ORIENTAÇÕES PARA A DISCUSSÃO  
Examinar e discorrer sobre questões que norteiam o corpo docente que atua no curso: notas obtidas 
por essa dimensão na planilha do CPC (Relatório do INEP); engajamento no curso (disponibilidade 
para atendimento aos estudantes, participação na orientação acadêmica, nos colegiados, em 
projetos de pesquisa, ensino e extensão); participação no Programa de Atualização Pedagógica 
(PAP); titulação; atuação do NDE; atuação do Colegiado do Curso; articulação com a pós-graduação; 
desafios da gestão da Coordenação do Curso; etc. 
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D.1. Docentes do curso* 

Departamento/Unidade Quantidade 

  

  

  

  

  

  

  

  

TOTAL  
Obs.: Adicionar mais linhas à tabela se necessário. 
* Considerar todos os docentes que ministraram turmas para o curso nos períodos letivos 2018.1 a 2018.2; agrupar por 
departamento ou unidade acadêmica especializada 

 Departamento ou Unidade acadêmica especializada à qual o grupo de docentes que ministraram componentes para o 
curso entre 2018.1 e 2018.2 estão vinculados. São considerados docentes do curso apenas os docentes das turmas 
ofertadas ao curso. 

 Quantidade de docentes distintos (efetivos, substitutos ou temporários, desde que cadastrados no SIGAA), total ou por 
departamento ou unidade acadêmica especializada em questão, que ministraram componentes em turmas ofertadas ao 
curso entre 2018.1 e 2018.2. 

 Para acrescentar mais linhas à tabela clique com o botão direito do mouse na última linha da 
tabela e selecione a opção Inserir > Inserir linha abaixo. 

 

 Objetivo 

Identificar os docentes e departamentos/unidades 
que ministram componentes para o curso, 
objetivando elaborar estratégias junto aos docentes 
e chefias para melhorar o processo de ensino-
aprendizagem. 

 Onde encontrar 

Todos os itens deste indicador podem ser 
encontrados no Portal do Coordenador através da 
aba Relatórios > Turmas e Componentes 
Curriculares > Turmas Ofertadas ao Curso. Deve ser 
informado em  o total de docentes distintos nos 
períodos de 2018.1 a 2018.2. 

 Dicas úteis 

• Retenha a listagem dos docentes que serviu de 
base para calcular o total de docentes do curso por 
departamento. Essa lista será útil para o indicador 
D.2. 

• É interessante avaliar a titulação e o regime de 
trabalho dos docentes. Essas informações dos 
docentes impactam no CPC do curso. Em alguns 
casos, pode haver um excesso de docentes 
substitutos, em um determinado departamento, 
que pode prejudicar a formação dos discentes do 
curso. 

• Pode ser oportuno relacionar os componentes que 
mais reprovam no curso (indicador C.6) ao 
departamento ou docente(s) com o intuito de 
elaborar estratégias juntos às chefias ou ao próprio 
docente para melhorar o desempenho dos 
estudantes nesses componentes. 
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D.2. Avaliação docente* 
Nº de turmas/docentes avaliadas com média abaixo de 7,0 (sete) por semestre  

Componentes curriculares envolvidos (código e nome)  
•  
•  

* Considerar apenas as turmas ofertadas ao curso durante os períodos de 2018.1 a 2018.2. 

 Quantidade de turmas ofertadas ao curso com média abaixo de 7,0 (sete) na avaliação da docência nos períodos letivos 
2018.1 a 2018.2. Deve ser contabilizada cada ocorrência de turma avaliada com nota inferior a 7,0, desde que ofertada 
ao curso, e não a quantidade de docentes. 

 Código e nome do componente curricular cujo docente foi avaliado com nota inferior a 7,0 (sete). 

Você pode teclar << Enter >> para listar mais componentes no campo . 
 

 Objetivo 

Identificar turmas com baixa avaliação pelos 
discentes, visando elaborar estratégias junto aos 
docentes e às chefias dos departamentos 
correspondentes para melhorar o processo de 
ensino-aprendizagem. 

 Onde encontrar 

Todos os itens deste indicador podem ser 
encontrados no Portal Docente através da aba 
Ensino > Avaliação Institucional > Consulta Pública 
dos Docentes por Departamento. Em seguida, 
selecione cada um dos departamentos ou unidades 
informados no indicador anterior e cada período 
letivo entre 2018.1 e 2018.2; procure pela existência 
de algum valor para “Média Geral” inferior a 7,0 
(sete). Caso encontre, verifique se a turma em 
questão foi ofertada ao curso. Em caso afirmativo, 
faça o registro do componente curricular no campo 
.Repita a operação para outros períodos letivos e 
depois para outros departamentos/unidades. 

 Dicas úteis 

• A Média Geral dos docentes em cada turma na 
avaliação da docência é acessível a todos os 
docentes e discentes, através do Portal do Docente 
ou Portal do Discente, no SIGAA. As notas 
atribuídas em cada indicador, bem como os 
comentários realizados pelos discentes e docentes, 
são acessíveis apenas ao próprio docente e à sua 
chefia (chefe do departamento e diretor de centro 
ou unidade acadêmica especializada). Caso o curso 
deseje ter acesso a esse dado de algum docente em 
particular, deverá solicitá-lo à sua chefia. 

• Após identificadas as turmas com média docente 
abaixo de 7,0 (sete), é importante que o curso, 
junto com as chefias de departamento, elabore 
estratégias — as quais podem constar no PATCG — 
para melhorar o processo de ensino-aprendizagem 
nessas turmas. 

• De acordo com o anexo da Resolução 131/2008 - 
CONSEPE, os resultados da avaliação da docência 
devem ser discutidos em plenária do 
departamento em cada período letivo, visando a 
elaboração de propostas para a melhoria da 
qualidade acadêmica do ensino de graduação. 

https://sigrh.ufrn.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf
https://sigrh.ufrn.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf
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D.3. Orientação acadêmica* 
Docentes em orientação acadêmica  Média (aluno/orientador)  

Discentes sem orientação acadêmica  Discentes no R.O.D.A.1  
* Indicar apenas a quantidade 
1 R.O.D.A. = Regime de Observação do Desempenho Acadêmico 

 Indicar a quantidade de docentes que possuem ao menos um discente sob sua orientação registrado no SIGAA. 

 Indicar a quantidade de discentes que não possuem orientador acadêmico cadastrado no SIGAA. 
 Relação aluno/orientador = discentes com orientação acadêmica / docentes em orientação acadêmica (). 
 Indicar a quantidade de discentes no Regime de Observação do Desempenho Acadêmico no período 2019.2. 

 

 Objetivo 

Avaliar a orientação acadêmica no curso, e permitir 
o planejamento de estratégias para fortalecer e 
melhorar a orientação acadêmica no curso. 

 Onde encontrar 

Todos os itens deste indicador podem ser 
encontrados no Portal do Coordenador no SIGAA. 

Para o preenchimento do campo  acesse a aba 
Aluno > Gerenciar Orientações Acadêmicas. Em 
seguida, selecione a opção “Todos” e clique em 
buscar. 

O item  pode ser preenchido a partir da aba 
Relatórios > Discentes > Discentes sem Orientação 
Acadêmica. 

Para calcular a relação aluno/orientador (), 
obtenha a quantidade de discentes em orientação 
acadêmica acessando o mesmo caminho do campo 
, (a quantidade total aparece no cabeçalho da 
tabela que contém a lista dos discentes em 
orientação acadêmica) e, em seguida, divida esse 
número pelo valor encontrado para o campo . 

A quantidade de discentes no Regime de Observação 
do Desempenho Acadêmico (R.O.D.A.), , pode ser 
obtida a partir da aba Relatórios > Discentes > 
Discentes em Regime de Observação do 
Desempenho Acadêmico no semestre atual. 

 Dicas úteis 

• A quantidade de discentes e docentes em 
orientação acadêmica pode variar ao longo do 
semestre. Espera-se que os dados para este 
indicador sejam inseridos próximos ao final do 
prazo de entrega do PATCG. Porém, a eventual 
correção de problemas (discentes sem orientação 
acadêmica, relação aluno/orientador alta) deve ser 
feita ao longo da elaboração do plano. O ideal é 
que o valor para o campo  seja igual a zero no 
momento de enviar o PATCG à Comissão de 
Graduação. 

• A orientação acadêmica é regulamentada pelos 
artigos 120-125 do Regulamento dos Cursos de 
Graduação da UFRN, e suas atribuições vão além 
da orientação on line por ocasião da solicitação de 
matrículas dos estudantes. 

• A orientação acadêmica contribui para a 
diminuição da evasão e da retenção do curso e 
propicia maiores oportunidades para ampliação da 
formação acadêmica e até profissional dos 
estudantes. 

• É oportuno consultar os orientadores acadêmicos 
e discentes do curso para realizar um diagnóstico 
da orientação acadêmica no curso, objetivando 
fortalecê-la e melhorá-la. Esse diagnóstico, bem 
como as estratégias elaboradas, deve constar no 
PATCG.

http://www.prograd.ufrn.br/documento.php?id=86686401
http://www.prograd.ufrn.br/documento.php?id=86686401
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D.4. Diagnóstico/discussão (espaço livre) 
 Processo por meio do qual se elabora e sistematiza dados e informações para conhecer e compreender problemas e 

necessidades de um contexto. Portanto, neste campo, espera-se uma análise dos dados coletados do curso considerando 
as orientações para discussão da dimensão.  

Este é o espaço destinado à análise e discussão dos dados relacionados. Desse modo, é 
importante acrescentar quantas linhas forem necessárias para o desenvolvimento das ideias. 

 

 Objetivo 

Possibilitar uma visão ampliada do curso incluindo a 
percepção das fragilidades, bem como a eleição de 
prioridades para a definição de objetivos específicos, 
de ações e de estratégias para a melhoria da 
qualidade do curso de graduação. 

 Onde encontrar 

As inferências apresentadas no item Diagnóstico são 
resultados de reflexões dos dados coletados no 
preenchimento do PATCG. 

 Dicas úteis 

• Para desenvolvimento do diagnóstico é preciso 
retomar os dados apresentados na dimensão, 
buscando interpretá-los, qualificando-os. 

• A análise pode considerar também outras 
informações pertinentes geradas a partir dos 
relatórios indicados nas fontes de consultas ou de 
outras fontes. 

• É recomendável que o diagnóstico e a discussão 
não se restrinjam apenas aos itens solicitados nos 
indicadores. 

• É importante correlacionar dados, percepções do 
curso, experiência realizadas, destacar ações em 
desenvolvimento, avanços e dificuldades no 
contexto acadêmico do curso. 

• Nesse espaço podem ser inseridos gráficos, 
tabelas, esquemas, figuras, etc. que favoreçam a 
análise situacional do curso. 
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D.5. Objetivos específicos para a dimensão 
 Referem-se ao que se pretende alcançar, estabelecendo relação com as particularidades relativas à dimensão, relatadas 

no diagnóstico/discussão.  

Os objetivos específicos devem ser elencados em uma lista de marcadores (Página inicial > 
Marcadores).  

 

 Objetivo 

Possibilitar o enfrentamento das fragilidades 
identificadas no diagnóstico, encaminhando 
melhorias para a dimensão. 

 Onde encontrar 

A definição dos Objetivos específicos para a 
dimensão é resultado das reflexões da análise e 
discussão feitas na dimensão. 

 Dicas úteis 

• Os objetivos descritos deverão estar relacionados 
aos resultados esperados para a dimensão. 

• Para a definição dos objetivos específicos, os 
cursos devem eleger prioridades com base no 
diagnóstico feito para cada dimensão. 

• Os objetivos devem ser iniciados com verbo no 
infinitivo. 

• Eles devem ser ainda compatíveis com o prazo de 
execução do PATCG, concisos e verificáveis 
(passíveis de serem verificados se foram 
alcançados ou não no final de sua execução). 

• Os objetivos correspondem às ações do 
cronograma geral. 
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D.6. Resultados esperados para a dimensão 
Ação Estratégias Resultados esperados 

1. •  
•  

 

2. •  
•  

 

 Corresponde aos objetivos específicos definidos para a dimensão. 

 Referem-se às etapas de execução de cada ação definida no Plano. Neste espaço deve-se descrever a execução das tarefas 
necessárias para desenvolver a ação (alcançar o objetivo definido). 

 Diz respeito aos resultados que se deseja alcançar para cada ação (objetivo). Neste espaço devem ser inseridas as 
melhorias esperadas com o cumprimento do objetivo através das estratégias elencadas. 

 Para acrescentar mais linhas à tabela clique com o botão direito do mouse na última linha da 
tabela e selecione a opção Inserir > Inserir linha abaixo. 

 

 Objetivo 

Estabelecer o direcionamento para a execução do 
PATCG. 

 Onde encontrar 

As inferências apresentadas no item Resultados 
esperados para a dimensão são decorrentes da 
definição dos objetivos específicos para a dimensão. 

 Dicas úteis 

• Na descrição das ações , transcrever os objetivos 
específicos definidos para a dimensão. 

• Para definir as estratégias , deve-se pensar numa 
espécie de passo a passo para desenvolver a ação. 

• Durante a execução do PATCG as estratégias , 
podem ser reelaboradas (suprimidas, 
acrescentadas ou modificadas), visando alcançar o 
objetivo definido. 

• Você pode clicar <Enter> para inserir mais 
estratégias no campo . 

• Os resultados esperados  devem ser realistas e 
coerentes com o contexto do curso. 
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E. DIMENSÃO 3: INFRAESTRUTURA 
 

ORIENTAÇÕES PARA A DISCUSSÃO  
Avaliar a infraestrutura do curso: aspectos quantitativos e condições de uso de espaços (salas da 
coordenação - secretaria e do coordenador, gabinetes de docentes, aulas, cantinas, refeitório e 
banheiros etc.), de equipamentos e materiais para aulas práticas e de acervo bibliográfico e virtual; 
quantitativo de servidores para atividades administrativas e acadêmicas; condições dos laboratórios 
didáticos de formação básica e de formação específica; oferta dos convênios do curso/instituições 
ou ambientes profissionais (hospitais, complexos assistenciais, escolas) disponíveis; questões de 
acessibilidade e outros. 
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E.1. Espaços utilizados* 

Tipo de espaço1 Unidade responsável Qtde.  

   

   

   

   

   

   
* Agrupados por unidade responsável. Considerar os períodos letivos 2018.2 e 2019.1. 
Obs.: Adicione mais linhas à tabela se necessário. 
1 Tipos de espaço: salas de aula, anfiteatros, laboratórios, etc. 

 Tipo de espaço (salas de aula, anfiteatros, laboratórios, hospitais, UBS, núcleos, escolas, etc.) em que os discentes 
desempenham suas atividades acadêmicas nos componentes curriculares. Não é necessário distinguir os espaços dentro 
de cada tipo e sob responsabilidade de uma mesma unidade. Exemplo: dois anfiteatros distintos sob a responsabilidade 
da mesma unidade podem ser inseridos em uma mesma linha da tabela, porém se os anfiteatros estiverem sob a 
responsabilidade de unidades diferentes, eles devem ser informados em linhas diferentes, cada qual para uma unidade. 

 Indicar a unidade responsável pela administração do espaço (Centro ou Unidade, departamento, EBSERH, secretarias de 
governo, etc.). Todos os espaços de um mesmo tipo e sob a responsabilidade de uma mesma unidade devem constar em 
uma única linha da tabela. 

 Indicar a quantidade do tipo de espaço mencionado sob a responsabilidade da unidade indicada. Para quantidades 
superiores a 5 (cinco) indicar com o símbolo “5+”. 

 Para acrescentar mais linhas à tabela clique com o botão direito do mouse na última linha da 
tabela e selecione a opção Inserir > Inserir linha abaixo. 

 

 Objetivo 

Avaliar os espaços de formação acadêmica que o 
curso dispõe no que diz respeito à quantidade e 
condições de uso. 

 Onde encontrar 

Todos os itens deste indicador podem ser 
encontrados no Portal do Coordenador, no SIGAA, 
através da aba Consultas > Turmas. Em seguida, na 
opção “Ofertadas ao Curso” selecione o seu curso. 
Selecione também o período letivo desejado na 
opção “Ano-Período” e desmarque a opção 
“Unidade”. Na listagem de turmas encontradas, os 
itens  e  podem ser identificados a partir da 
coluna “Local”. O campo  pode ser obtido a partir 
do código do componente curricular, ou acessando a 
aba Relatórios > Turmas e Componentes 
Curriculares > Turmas Ofertadas ao Curso. 

 Dicas úteis 

• Para o preenchimento dos campos deste indicador 
está sendo solicitado apenas os espaços 
acadêmicos de formação referentes aos 
componentes curriculares, ou seja, o local ou 
espaço em que o componente é desenvolvido. No 
diagnóstico do PATCG pode ser oportuno avaliar 
também os espaços de convivência, bibliotecas e 
outros espaços não relacionados aos 
componentes. 

• O diagnóstico para este indicador, no PATCG, deve 
abranger uma análise qualitativa das condições de 
uso, acessibilidade, gestão do espaço, dentre 
outras análises que o curso pode fazer. 

• É extremamente importante que os discentes 
sejam consultados durante a elaboração do 
diagnóstico para este indicador. 

• Sugere-se que os eventuais problemas de 
infraestrutura identificados no curso sejam 
inseridos no PATCG e a unidade responsável seja 
informada. Uma vez registrados, dá-se um peso 
maior para a reinvindicação de melhorias junto às 
instâncias competentes.
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E.2. Referências bibliográficas 
A bibliografia utilizada pelo curso está 
referendada pelo NDE? (  ) Sim (  ) Não Data  

 Indicar se o curso possui um relatório de adequação, assinado pelo NDE, referendando cada bibliografia básica e 
complementar, de modo a comprovar sua compatibilidade entre o número de vagas do curso e a quantidade de 
exemplares por título (ou assinatura de acesso) disponível no acervo. 

 Data em que o último relatório de adequação da bibliografia referendada pelo NDE foi lavrado. Este documento precisa 
estar assinado pelos membros do NDE do curso. 

 

 Objetivo 

Avaliar a adequação das bibliografias básica e 
complementar dos componentes curriculares 
ofertados no curso no que diz respeito à qualidade, 
disponibilidade (quantidade) e atualização. 

 Onde encontrar 

O Relatório de adequação das bibliografias básica e 
complementar dos componentes curriculares do 
curso é elaborado pelo NDE. Desse modo, tal 
documento deve estar disponível nos documentos 
institucionais do curso, devendo, ainda, ser 
atualizado periodicamente. 

 Dicas úteis 

• O relatório de adequação das bibliografias básica e 
complementar do curso, elaborado pelo NDE, é 
uma exigência do INEP, sendo um dos itens de 
avaliação do Instrumento de avaliação dos cursos 
de graduação do INEP, para fins de 
reconhecimento e renovação de reconhecimento 
do curso (indicadores 3.6 e 3.7). 

• Você pode solicitar o modelo deste relatório, 
elaborado pela PROGRAD, através do e-mail 
ddped@prograd.ufrn.br. 

• É importante que o relatório seja construído em 
articulação com os docentes que ministram os 
componentes ou com os coordenadores de área. 
Estes indicam ou atualizam as bibliografias dos 
componentes de sua área enquanto que o NDE 
verifica a disponibilidade das bibliografias 
indicadas no sistema de bibliotecas da UFRN (SISBI) 
e constrói o relatório. 

• É importante estimular os docentes a sugerirem a 
aquisição de novos títulos ou exemplares junto à 
BCZM. Ao longo do ano são abertos diversos 
períodos para solicitação de compra através do 
Portal Docente no SIGAA (aba Biblioteca > 
Compras de Livro > Solicitar Compra de Livros). 

• É recomendado que os discentes sejam 
consultados, a fim de contribuir na avaliação da 
qualidade e disponibilidade das bibliografias do 
curso. Adicionalmente, os discentes devem ser 
estimulados a sugerir a compra de novos títulos ou 
exemplares. A solicitação dos discentes deve ser 
aprovada pela coordenação do curso, através do 
Portal do Coordenador (aba Biblioteca > Autorizar 
Requisições de Livros).

http://inep.gov.br/instrumentos
http://inep.gov.br/instrumentos
mailto:ddped@prograd.ufrn.br
https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/biblioteca/buscaPublicaAcervo.jsf
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E.3. Diagnóstico/discussão (espaço livre) 
 Processo por meio do qual se elabora e sistematiza dados e informações para conhecer e compreender problemas e 

necessidades de um contexto. Portanto, neste campo, espera-se uma análise dos dados coletados do curso considerando 
as orientações para discussão da dimensão.  

Este é o espaço destinado à análise e discussão dos dados relacionados. Desse modo, é 
importante acrescentar quantas linhas forem necessárias para o desenvolvimento das ideias. 

 

 Objetivo 

Possibilitar uma visão ampliada do curso incluindo a 
percepção das fragilidades, bem como a eleição de 
prioridades para a definição de objetivos específicos, 
de ações e de estratégias para a melhoria da 
qualidade do curso de graduação. 

 Onde encontrar 

As inferências apresentadas no item Diagnóstico são 
resultados de reflexões dos dados coletados no 
preenchimento do PATCG. 

 Dicas úteis 

• Para desenvolvimento do diagnóstico é preciso 
retomar os dados apresentados na dimensão, 
buscando interpretá-los, qualificando-os. 

• A análise pode considerar também outras 
informações pertinentes geradas a partir dos 
relatórios indicados nas fontes de consultas ou de 
outras fontes. 

• É recomendável que o diagnóstico e a discussão 
não se restrinjam apenas aos itens solicitados nos 
indicadores. 

• É importante correlacionar dados, percepções do 
curso, experiência realizadas, destacar ações em 
desenvolvimento, avanços e dificuldades no 
contexto acadêmico do curso. 

• Nesse espaço podem ser inseridos gráficos, 
tabelas, esquemas, figuras, etc. que favoreçam a 
análise situacional do curso. 
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E.4. Objetivos específicos para a dimensão 
 Referem-se ao que se pretende alcançar, estabelecendo relação com as particularidades relativas à dimensão, relatadas 

no diagnóstico/discussão.  

Os objetivos específicos devem ser elencados em uma lista de marcadores (Página inicial > 
Marcadores).  

 

 Objetivo 

Possibilitar o enfrentamento das fragilidades 
identificadas no diagnóstico, encaminhando 
melhorias para a dimensão. 

 Onde encontrar 

A definição dos Objetivos específicos para a 
dimensão é resultado das reflexões da análise e 
discussão feitas na dimensão. 

 Dicas úteis 

• Os objetivos descritos deverão estar relacionados 
aos resultados esperados para a dimensão. 

• Para a definição dos objetivos específicos, os 
cursos devem eleger prioridades com base no 
diagnóstico feito para cada dimensão. 

• Os objetivos devem ser iniciados com verbo no 
infinitivo. 

• Eles devem ser ainda compatíveis com o prazo de 
execução do PATCG, concisos e verificáveis 
(passíveis de serem verificados se foram 
alcançados ou não no final de sua execução). 

• Os objetivos correspondem às ações do 
cronograma geral. 
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E.5. Resultados esperados para a dimensão 
Ação Estratégias Resultados esperados 

1. •  
•  

 

2. •  
•  

 

 Corresponde aos objetivos específicos definidos para a dimensão. 

 Referem-se às etapas de execução de cada ação definida no Plano. Neste espaço deve-se descrever a execução das tarefas 
necessárias para desenvolver a ação (alcançar o objetivo definido). 

 Diz respeito aos resultados que se deseja alcançar para cada ação (objetivo). Neste espaço devem ser inseridas as 
melhorias esperadas com o cumprimento do objetivo através das estratégias elencadas. 

 Para acrescentar mais linhas à tabela clique com o botão direito do mouse na última linha da 
tabela e selecione a opção Inserir > Inserir linha abaixo. 

 

 Objetivo 

Estabelecer o direcionamento para a execução do 
PATCG. 

 Onde encontrar 

As inferências apresentadas no item Resultados 
esperados para a dimensão são decorrentes da 
definição dos objetivos específicos para a dimensão. 

 Dicas úteis 

• Na descrição das ações , transcrever os objetivos 
específicos definidos para a dimensão. 

• Para definir as estratégias , deve-se pensar numa 
espécie de passo a passo para desenvolver a ação. 

• Durante a execução do PATCG as estratégias , 
podem ser reelaboradas (suprimidas, 
acrescentadas ou modificadas), visando alcançar o 
objetivo definido. 

• Você pode clicar <Enter> para inserir mais 
estratégias no campo . 

• Os resultados esperados  devem ser realistas e 
coerentes com o contexto do curso. 
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F. DIMENSÃO 4: PERCEPÇÃO DISCENTE 
 

ORIENTAÇÕES PARA A DISCUSSÃO  
Analisar e discutir aspectos relevantes da percepção dos estudantes sobre o curso e a instituição, 
gerados a partir de diferentes fontes, quanto a: aspectos didático-pedagógicos da sua formação; 
oportunidades de participação dos estudantes nos órgãos colegiados e em momentos de 
autoavaliação; a promoção de atividades de cultura, lazer e interação social. 

 PARA OS CURSOS QUE FAZEM O ENADE: Com base na planilha do CPC (Relatório do INEP) 
é possível observar as notas dadas pelos estudantes, no Questionário do Estudante no ENADE, para 
os aspectos Didático-pedagógico, Infraestrutura e Oportunidades de Ampliação da Formação 
Pedagógica. Além disso, é possível comparar a percepção do estudante com percepção do 
coordenador expressa no Questionário do Coordenador no ENADE e verificar as coincidências e 
contradições de respostas. 
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F.1. Representação discente 
Discentes membros do Colegiado do Curso  Discentes atuantes em comissões  

Participação da representação discente nas 
reuniões do Colegiado (  ) Frequente (  ) Ocasional (  ) Rara 

O curso tem Centro Acadêmico ativo?  (  ) Sim (  ) Não   

Os discentes organizam eventos relacionados 
ao curso? (  ) Sim (  ) Não   

 Quantidade de discentes atuando oficialmente no Colegiado do Curso. 

 Quantidade de discentes que atuaram em comissões instituídas pelo colegiado, como comissões eleitorais, de revisão 
pedagógica, de elaboração do PATCG, dentre outras, entre os períodos letivos 2017.1 e 2018.2. 

 Avaliar a participação da representação discente nas reuniões do Colegiado do Curso, considerando “frequente”, a 
participação em 70% ou mais das reuniões; “ocasional” entre 30 e 69% de participação nas reuniões; e “Rara”, quando a 
participação for em menos que 30% das reuniões. Considerar os períodos letivos 2017.1 a 2018.2. 

 Indicar se o curso possui alguma entidade estudantil, com estatuto próprio, que representa o curso, como Centro ou 
Diretório Acadêmico. 

 Indicar se os discentes, por meio do Centro Acadêmico, empresa júnior ou por outros meios, organizaram algum tipo de 
evento relacionado ao curso nos períodos letivos de 2017.1 a 2018.2. 

 

 Objetivo 

Avaliar a participação e o engajamento dos discentes 
nas atividades do curso. 

 Onde encontrar 

Os itens ,  e  podem ser obtidos a partir das 
portarias e atas do Colegiado do Curso. 

Para o preenchimento dos itens  e , recomenda-
se que os discentes sejam consultados. 

 Dicas úteis 

• De acordo com artigo 59 do Regimento Geral da 
UFRN é obrigatória a representação discente em 
Colegiados de Curso. Este ponto, inclusive, é um 
dos itens avaliados no indicador 2.12 do 
Instrumento de avaliação dos cursos de graduação 
do INEP, para fins de reconhecimento e renovação 
de reconhecimento do curso. 

• No Questionário do Estudante do ENADE há alguns 
itens que dizem respeito à representação discente 
no curso. Essas questões têm impacto no CPC do 
curso. 

• Um Centro ou Diretório Acadêmico deve possuir 
obrigatoriamente um estatuto social aprovado em 
assembleia estudantil. É interessante que o curso 
estimule e dê apoio às atividades do seu Centro ou 
Diretório Acadêmico. 

• A partir da avaliação da participação dos 
estudantes nas atividades do curso, é possível 
prever, no PATCG, ações de fortalecimento do 
curso.

https://www.ufrn.br/resources/documentos/regimentos/RegimentoGeral.pdf
https://www.ufrn.br/resources/documentos/regimentos/RegimentoGeral.pdf
http://inep.gov.br/instrumentos
http://inep.gov.br/instrumentos
http://inep.gov.br/questionario-do-estudante
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F.2. Egressos 
Participa da pesquisa de 

egressos? (  ) Sim (  ) Não Ano  Respondentes  

Nº de egressos atuando na área  Nº de egressos atuando fora da área  

Nº de egressos em outra Graduação  Nº de egressos em Pós-graduação  

Média da contribuição da formação recebida na UFRN para o desempenho no trabalho  

 Indicar se os egressos do curso participaram de alguma pesquisa de egressos, organizada pela Comissão Própria de 
Avaliação (CPA). Em caso afirmativo, indicar o ano em que a pesquisa foi realizada. 

 Número de participantes do curso na última pesquisa de egressos da CPA. 
 Quantidade de egressos do curso que afirmaram estar atuando na área ou fora da área. 
 Quantidade de egressos do curso que afirmaram estar cursando outra graduação ou na pós-graduação. 
 Média da nota atribuída pelos egressos do curso a respeito da contribuição da formação na UFRN para o seu desempenho 

no trabalho. 
 

 Objetivos 

Conhecer o perfil dos egressos do curso, visando à 
melhoria e à ampliação de oportunidades para 
formação acadêmica e profissional de seus 
estudantes. 

Analisar as principais sugestões, críticas e elogios 
relatados pelos egressos do curso. 

 Onde encontrar 

A planilha contendo os resultados da pesquisa de 
egressos pode ser encontrada no site da Comissão 
Própria de Avaliação (CPA). 

O item  corresponde ao número de linhas 
referentes às respostas dadas pelos egressos do 
curso. 

O item  pode ser encontrado nas colunas L e M da 
planilha, enquanto o item  pode ser obtido a partir 
das colunas N e Q.  

O item  pode ser obtido calculando-se a média 
aritmética simples dos valores presentes na coluna 
AR da planilha. 

 Dicas úteis 

• A pesquisa de egressos da UFRN é feita a cada dois 
anos pela Comissão Própria de Avaliação (CPA). É 
enviado um e-mail para todos os egressos da UFRN 
com mais de dois semestres de conclusão na data 
contendo um link para o formulário da pesquisa. 

• Na última pesquisa (2017) devido a um erro da 
SINFO o link foi encaminhado errado, resultando 
em uma baixa amostragem. 

• Não deixe de avaliar as respostas dadas aos 
egressos nas colunas AC, AD e AS que 
correspondem às respostas qualitativas fornecidas 
pelos egressos no que diz respeito aos 
componentes mais relevantes para a formação 
profissional, além de outros sugeridos pelos 
egressos. 

• Se oportuno, avalie também as demais pesquisas 
de egressos, realizadas em 2015 e 2013. 

• O curso pode também elaborar questionários 
próprios com seus egressos ou ainda com os alunos 
concluintes, a fim de obter um diagnóstico mais 
preciso ou para atender demandas específicas do 
curso. 

• Você pode ter acesso aos dados de contato dos 
egressos de seu curso através da aba Relatórios > 
Discentes > Lista de E-mail dos Alunos Concluídos 
no Portal do Coordenador no SIGAA. 

http://www.avaliacao.ufrn.br/
http://www.avaliacao.ufrn.br/
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F.3. Questionário do estudante no ENADE* 
Último ano de participação no ENADE  Respondentes  

Dimensão Nota bruta (1 a 6) Nota padronizada (0 a 5)1 
Organização didático-pedagógica   

Infraestrutura e instalações físicas   

Oportunidades de ampliação da formação   
*Este indicador deve ser apreciado SOMENTE pelos cursos que participaram do ENADE no último triênio 2015, 2016 e 2017. 
1 Nota padronizada em relação aos demais cursos da mesma área de avaliação do ENADE. 

 Ano da última participação do curso no ENADE no triênio 2015, 2016 e 2017, para os quais existe Relatório de Curso 
divulgado pelo INEP. 

 Quantidade de estudantes que responderam ao Questionário do Estudante do ENADE, independentemente da presença 
no exame. 

 Média da nota bruta do curso nas três dimensões analisadas pelos estudantes, no Questionário do Estudante, que variam 
entre “Discordo totalmente” (nota 1) e “Concordo totalmente” (nota 6). 

 Média da nota padronizada do curso nas três dimensões analisadas pelos estudantes em relação aos demais cursos do 
país que participaram do ENADE na mesma área de avaliação. 

 

 Objetivo 

Analisar a percepção dos concluintes do curso que 
participaram do último ENADE no que diz respeito à 
organização didático-pedagógica, à infraestrutura e 
às oportunidades de ampliação da formação 
acadêmica e profissional que o curso disponibiliza. 

 Onde encontrar 

Todos os dados para este indicador podem ser 
obtidos a partir da planilha de Resultados do CPC 
referente ao ano de participação do curso no ENADE. 

O item  pode ser obtido a partir das colunas W, Y 
e AA, enquanto o item  a partir de X, Z e AB na 
referida planilha. 

Para encontrar a linha correspondente ao seu curso 
você poderá aplicar filtros à planilha (Página inicial > 
Classificar e filtrar), identificando o seu curso a partir 
de seu código e-MEC, conforme você inseriu no 
indicador B.1. Consulte o vídeo tutorial para conferir 
como fazer isso. 

 Dicas úteis 

• É oportuno comparar o item da nota bruta () do 
curso nas edições anteriores do ENADE. Quanto 
maior o valor mais bem avaliado o quesito. 

• O item  permite fazer um diagnóstico 
comparativo entre a percepção dos discentes do 
seu curso com a média brasileira. Os cursos com 
nota próxima de 5,0 são os mais bem avaliados do 
país, em dada dimensão, sob a ótica do discente. 

• Você também pode comparar a percepção dos 
discentes do seu curso com o de outros cursos 
específicos (da região, os de referência no país, 
etc.) em cada dimensão. 

• Consulte o Questionário do Estudante para ficar a 
par das questões formuladas aos estudantes. 

• Para saber quais questões correspondem a cada 
uma das três dimensões consulte a Nota Técnica do 
INEP relativa ao cálculo do CPC e referente ao ano 
em que o curso participou do ENADE. 

• Na parte final do Relatório de Curso você pode 
encontrar a distribuição das respostas para cada 
questão do Questionário do Estudante relativa aos 
estudantes do Curso bem como do Brasil, e assim 
verificar as principais potencialidades e 
fragilidades do curso nas três dimensões. 

• Você pode ainda consultar os Microdados do 
ENADE se quiser relacionar a resposta dada pelo 
estudante no Questionário do Estudante com seu 
desempenho na prova. 

http://inep.gov.br/web/guest/educacao-superior/indicadores-de-qualidade/resultados
https://www.youtube.com/watch?v=iInGKcpu1j8
http://inep.gov.br/questionario-do-estudante
http://portal.inep.gov.br/web/guest/documentos-e-legislacao12
http://portal.inep.gov.br/web/guest/documentos-e-legislacao12
http://enadeies.inep.gov.br/enadeIes/enadeResultado/
http://portal.inep.gov.br/microdados
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F.4. Informação e comunicação com o discente e com a sociedade 
A página do curso no SIGAA está atualizada?  (  ) Sim (  ) Não 

Estratégias ou canais de comunicação com o discente    
[  ] SIGAA    

[  ] Redes sociais    

[  ] Site próprio do curso    

[  ] Telefone    

[  ] Outro:    

[  ] Outro:   

 Todos os cursos de graduação da UFRN possuem uma página pública no SIGAA. Marque com um “X” a opção “Sim”, caso 
todas as informações atuais e as notícias recentes do curso estejam disponíveis nesta página; caso contrário, marque a 
opção “Não”. 

 Deve-se marcar as estratégias ou canais de comunicação utilizados regularmente pelo curso para a comunicação com os 
discentes. Pode ser marcada mais de uma opção. 

 Marcar “Outro” quando o curso utilizar outras estratégias ou canais de comunicação além das listadas e informá-las. 
Exemplos: Mural de avisos, materiais impressos como folders, jornal, revista, dentre outros. 

 

 Objetivo 

Avaliar a qualidade da comunicação do curso com os 
discentes e com a sociedade. 

 Onde encontrar 

Para saber se a página pública do seu curso se 
encontra atualizada no SIGAA (item ) clique aqui. 

A atualização da página pública do curso no SIGAA 
pode ser feita no Portal do Coordenador no SIGAA 
através da aba Página WEB. 

 Dicas úteis 

• Nas páginas públicas dos cursos de graduação 
devem estar atualizados os contatos de e-mail e de 
telefone da coordenação, a estrutura curricular 
vigente, o PPC atual, as Resoluções e Atas do 
Colegiado do Curso, documentos de interesse dos 
discentes, como formulários, e notícias recentes. 

• Os cursos que possuem site próprio devem manter 
atualizada a sua página eletrônica no SIGAA. Nela 
deve ser inserido o link para o site próprio do curso. 

• A página pública do curso no SIGAA se constitui 
como o principal veículo de comunicação do curso 
com a sociedade, inclusive para avaliadores do 
INEP e agências de controle como a CGU. Neste 
indicador devem ser também avaliadas as 
estratégias que o curso utiliza para atrair novos 
estudantes e divulgar o curso, como por exemplo, 
Mostra de Profissões, eventos nas escolas, etc. 

• É oportuno que os discentes do curso sejam 
consultados para avaliar se a comunicação com a 
coordenação tem sido eficiente. Estratégias para 
melhorar a comunicação do curso com a sociedade 
e com os discentes podem ser inseridas no PATCG.

https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/curso/lista.jsf?nivel=G&aba=p-graduacao
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F.5. Diagnóstico/discussão (espaço livre) 
 Processo por meio do qual se elabora e sistematiza dados e informações para conhecer e compreender problemas e 

necessidades de um contexto. Portanto, neste campo, espera-se uma análise dos dados coletados do curso considerando 
as orientações para discussão da dimensão.  

Este é o espaço destinado à análise e discussão dos dados relacionados. Desse modo, é 
importante acrescentar quantas linhas forem necessárias para o desenvolvimento das ideias. 

 

 Objetivo 

Possibilitar uma visão ampliada do curso incluindo a 
percepção das fragilidades, bem como a eleição de 
prioridades para a definição de objetivos específicos, 
de ações e de estratégias para a melhoria da 
qualidade do curso de graduação. 

 Onde encontrar 

As inferências apresentadas no item Diagnóstico são 
resultados de reflexões dos dados coletados no 
preenchimento do PATCG. 

 Dicas úteis 

• Para desenvolvimento do diagnóstico é preciso 
retomar os dados apresentados na dimensão, 
buscando interpretá-los, qualificando-os. 

• A análise pode considerar também outras 
informações pertinentes geradas a partir dos 
relatórios indicados nas fontes de consultas ou de 
outras fontes. 

• É recomendável que o diagnóstico e a discussão 
não se restrinjam apenas aos itens solicitados nos 
indicadores. 

• É importante correlacionar dados, percepções do 
curso, experiência realizadas, destacar ações em 
desenvolvimento, avanços e dificuldades no 
contexto acadêmico do curso. 

• Nesse espaço podem ser inseridos gráficos, 
tabelas, esquemas, figuras, etc. que favoreçam a 
análise situacional do curso. 
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F.6. Objetivos específicos para a dimensão 
 Referem-se ao que se pretende alcançar, estabelecendo relação com as particularidades relativas à dimensão, relatadas 

no diagnóstico/discussão.  

Os objetivos específicos devem ser elencados em uma lista de marcadores (Página inicial > 
Marcadores).  

 

 Objetivo 

Possibilitar o enfrentamento das fragilidades 
identificadas no diagnóstico, encaminhando 
melhorias para a dimensão. 

 Onde encontrar 

A definição dos Objetivos específicos para a 
dimensão é resultado das reflexões da análise e 
discussão feitas na dimensão. 

 Dicas úteis 

• Os objetivos descritos deverão estar relacionados 
aos resultados esperados para a dimensão. 

• Para a definição dos objetivos específicos, os 
cursos devem eleger prioridades com base no 
diagnóstico feito para cada dimensão. 

• Os objetivos devem ser iniciados com verbo no 
infinitivo. 

• Eles devem ser ainda compatíveis com o prazo de 
execução do PATCG, concisos e verificáveis 
(passíveis de serem verificados se foram 
alcançados ou não no final de sua execução). 

• Os objetivos correspondem às ações do 
cronograma geral. 



 Tutorial do PATCG 2019  

Ir para o Sumário – 55 – Ir para o Apêndice 

F.7. Resultados esperados para a dimensão 
Ação Estratégias Resultados esperados 

1. •  
•  

 

2. •  
•  

 

 Corresponde aos objetivos específicos definidos para a dimensão. 

 Referem-se às etapas de execução de cada ação definida no Plano. Neste espaço deve-se descrever a execução das tarefas 
necessárias para desenvolver a ação (alcançar o objetivo definido). 

 Diz respeito aos resultados que se deseja alcançar para cada ação (objetivo). Neste espaço devem ser inseridas as 
melhorias esperadas com o cumprimento do objetivo através das estratégias elencadas. 

 Para acrescentar mais linhas à tabela clique com o botão direito do mouse na última linha da 
tabela e selecione a opção Inserir > Inserir linha abaixo. 

 

 Objetivo 

Estabelecer o direcionamento para a execução do 
PATCG. 

 Onde encontrar 

As inferências apresentadas no item Resultados 
esperados para a dimensão são decorrentes da 
definição dos objetivos específicos para a dimensão. 

 Dicas úteis 

• Na descrição das ações , transcrever os objetivos 
específicos definidos para a dimensão. 

• Para definir as estratégias , deve-se pensar numa 
espécie de passo a passo para desenvolver a ação. 

• Durante a execução do PATCG as estratégias , 
podem ser reelaboradas (suprimidas, 
acrescentadas ou modificadas), visando alcançar o 
objetivo definido. 

• Você pode clicar <Enter> para inserir mais 
estratégias no campo . 

• Os resultados esperados  devem ser realistas e 
coerentes com o contexto do curso. 
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G. DIMENSÃO 5: DESEMPENHO DISCENTE NA PROVA 
ENADE 

 

ORIENTAÇÕES PARA A DISCUSSÃO  
Examinar e comentar o desempenho do estudante na prova do ENADE, conforme o Relatório de 
Curso divulgado pelo INEP, observando: dados estatísticos diferentes do padrão, considerando as 
referências local, regional e nacional; destacar números impactantes (baixo índice de acerto em 
questões, maior nota no NE ou no BR, alto índice de ausência e outros). 

Atenção! Discutir possíveis soluções de melhoria do indicador; considerar também outros aspectos 
que envolvam o Exame (inscrição dos estudantes, divulgação, mobilização, percentual de ausência 
na prova etc.) que possam colaborar na compreensão e análise do desempenho do estudante.  

OBS: Esta dimensão deve ser preenchida exclusivamente pelos cursos que que participaram do 
ENADE no triênio 2015, 2016 e 2017. 
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G.1. Desempenho na prova do ENADE* 
Média do curso no Resultado Geral  Número de presentes  

 Formação Geral Componente específico 
 Média Mínima Máxima Média Mínima Máxima 

Curso       

UF (estado)       

Região       

Brasil       
*Este indicador deverá ser apreciado SOMENTE pelos cursos que participaram do ENADE no triênio 2015, 2016 e 2017. 

 Nota média obtida pelos estudantes do curso no Resultado Geral do ENADE. 

 Número de presentes, ou seja, estudantes do curso que participaram da prova do ENADE. 
 Nota média obtida pelos estudantes do curso, do estado, da região e do Brasil nos componentes Formação Geral e 

Conhecimento Específico. 
 Nota mínima obtida pelos estudantes do curso, do estado, da região e do Brasil nos componentes Formação Geral e 

Conhecimento Específico. 
 Nota máxima obtida pelos estudantes do curso, do estado, da região e do Brasil nos componentes Formação Geral e 

Conhecimento Específico. 

 

 Objetivo 

Analisar e comparar o desempenho dos estudantes 
do curso no último ENADE com outros cursos do 
estado, da região e do país. 

 Onde encontrar 

Todos os dados para este indicador podem ser 
obtidos a partir da primeira tabela da seção 2 – 
Desempenho dos estudantes na prova do Relatório 
de Curso. (usualmente, página 6 ou 7). 

 Dicas úteis 

• Mais importante que os valores absolutos de 
desempenho dos estudantes no item  é a 
comparação entre o desempenho deles com os de 
outros cursos do estado, região ou país. Você pode 
ainda comparar com o desempenho de estudantes 
em cursos de instituições de mesma categoria 
administrativa (pública) e organização acadêmica 
(universidade). 

• Fique atento para a ocorrência de nota mínima 
igual a zero em qualquer uma das partes da prova 
(Formação Geral e Componente Específico) para os 
estudantes do seu curso. Isso pode ser indicativo 
de que algum estudante boicotou a prova e/ou a 
entregou totalmente em branco. 

• O índice de ausência do curso no ENADE pode ser 
obtido a partir da diferença entre o “Tamanho da 
população” e o “Número de presentes”. 

• É extremamente importante que seja feita a 
análise de todos os gráficos e tabelas presentes na 
seção 2 – Desempenho dos estudantes na prova 
do Relatório de Curso. 

• Para conhecer mais sobre as estatísticas utilizadas 
consulte o Relatório Síntese de Área. 

• Consulte os Microdados do ENADE se desejar obter 
informações mais específicas sobre o desempenho 
dos estudantes em cada parte da prova ou se 
desejar relacionar o seu desempenho na prova 
com a resposta dada no Questionário do 
Estudante, entre outras variáveis. 

http://enadeies.inep.gov.br/enadeIes/enadeResultado/
http://enadeies.inep.gov.br/enadeIes/enadeResultado/
http://enadeies.inep.gov.br/enadeIes/enadeResultado/
http://portal.inep.gov.br/web/guest/relatorios
http://portal.inep.gov.br/microdados
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G.2. Questionário de percepção da prova ENADE* 
QUESTÃO: Qual o grau de dificuldade desta prova na parte de Componente Específico? 

Resposta Curso UF Região Brasil 
Muito fácil     

Fácil     

Médio     

Difícil     

Muito difícil     
QUESTÃO: Você se deparou com alguma dificuldade para responder à prova? Qual? 

Resposta Curso UF Região Brasil 
Desconhecimento do conteúdo     

Forma diferente de abordagem do conteúdo     

Espaço insuficiente para responder às questões     

Falta de motivação para fazer a prova     

Não tive qualquer tipo de dificuldade     
QUESTÃO: Considerando apenas as questões objetivas da prova, você percebeu que 

Resposta Curso UF Região Brasil 
Não estudou ainda a maioria desses conteúdos     

Estudou alguns desses conteúdos, mas não os aprendeu     

Estudou a maioria desses conteúdos, mas não os aprendeu     

Estudou e aprendeu muitos desses conteúdos     

Estudo e aprendeu todos esses conteúdos     
*Este indicador deverá ser apreciado SOMENTE pelos cursos que participaram do ENADE no triênio 2015, 2016 e 2017. 

 Percentual de respostas dos estudantes às questões selecionadas relativas à percepção sobre a prova por Curso, Estado, 
Região e no total do país. 

 

 Objetivo 

Identificar e analisar as principais dificuldades 
relatadas pelos estudantes do curso na prova do 
último ENADE. 

 Onde encontrar 

Todos os dados para este indicador podem ser 
obtidos a partir da primeira tabela da seção 3 – 
Percepção dos estudantes sobre a prova do 
Relatório de Curso. (usualmente, página 10 ou 11). 

 Dicas úteis 

• Mais importante que os valores absolutos de 
desempenho dos estudantes do curso é a 
comparação entre o percentual de resposta deles 
com os de outros cursos do estado, região ou país. 
Você pode ainda comparar com o percentual de 
resposta de estudantes em cursos de instituições 
de mesma categoria administrativa (pública) e 
organização acadêmica (universidade). 

• Você pode conferir o perfil de resposta para outras 
perguntas do Questionário de Percepção sobre a 
Prova consultando o Relatório de Curso. 

• É interessante que o curso insira no PATCG 
estratégias para minimizar o impacto das 
dificuldades apontadas pelos estudantes através 
do Questionário de Percepção sobre a Prova. 

http://enadeies.inep.gov.br/enadeIes/enadeResultado/
http://enadeies.inep.gov.br/enadeIes/enadeResultado/


 Tutorial do PATCG 2019  

Ir para o Sumário – 59 – Ir para o Apêndice 

G.3. Desempenho acima da média brasileira dos estudantes do curso no 
Componente Específico*1 

Questão Percentual de acerto Componentes curriculares 
Curso Brasil Código Nome 

     

     

     

     

     
Obs.: Adicione mais linhas à tabela se necessário. 
*Este indicador deverá ser apreciado SOMENTE pelos cursos que participaram do ENADE no triênio 2015, 2016 e 2017. 
1 Listar todas as questões em que os estudantes do curso obtiveram desempenho superior em 20,0% da média brasileira e 
relacionar o conteúdo ou competências abordados na questão com os componentes curriculares em que eles são trabalhados 
no curso 

 Número da questão do Componente Específico (objetiva ou discursiva) em que os estudantes do curso obtiveram 
rendimento superior em 20,0% da média brasileira. 

 Percentual de acerto dos estudantes do curso e de todos os estudantes (Brasil) na referida questão. 
 Código e nome do(s) componente(s) curricular(es) em que são trabalhados os conteúdos e/ou as competências e 

habilidades abordados na referida questão. 

 Para acrescentar mais linhas à tabela clique com o botão direito do mouse na última linha da 
tabela e selecione a opção Inserir > Inserir linha abaixo. 

 

 Objetivo 

Identificar e pontuar possíveis causas para o alto 
rendimento dos estudantes do curso em questões do 
último ENADE, verificando quais estratégias de 
aprendizagem são aplicadas nos componentes que 
trabalham esses conteúdos de modo a replicar 
experiências exitosas. 

 Onde encontrar 

Os itens  e  deste indicador podem ser obtidos a 
partir das tabelas da seção 5 – Estatísticas das 
Questões da Prova e do Questionário do Estudante 
do Relatório de Curso referentes às questões 
objetivas e discursivas do Componente Específico da 
prova do ENADE (usualmente, página 17 ou 18). 

A identificação dos componentes curriculares () 
abordados em cada questão pode ser feita a partir 
da consulta ao Anexo IX Concepção e elaboração das 
Provas no ENADE, presente no final do Relatório 
Síntese de Área do seu curso. 

 Dicas úteis 

• Para verificar o perfil, os conteúdos e as 
competências e habilidades abordados em cada 
questão da prova do ENADE do seu curso acesse o 
Anexo IX - Concepção e elaboração das Provas no 
ENADE, presente no final do Relatório Síntese de 
Área do seu curso. Dessa forma, é possível 
relacionar no campo  os componentes em que 
esses conteúdos ou competências são trabalhados 
no curso. 

• Para verificar se o rendimento dos estudantes do 
curso foi superior em 20,0% da média brasileira em 
uma dada questão, digite em uma calculadora o 
percentual de acerto no Brasil, clique em “+”, digite 
“20”, e clique em “%”, e depois em “=”. Caso o 
percentual de acerto dos estudantes do curso seja 
maior que o valor mostrado na calculadora você 
deve considerar esta questão para este indicador. 

• Identifique as causas que levaram ao bom 
rendimento dos estudantes do curso nessas 
questões e tente replicá-las em outros 
componentes e promover um compartilhamento 
das experiências exitosas entre os docentes do 
curso. Essa pode vir a ser uma estratégia para 
alguma ação presente no PATCG de seu curso. 

http://enadeies.inep.gov.br/enadeIes/enadeResultado/
http://portal.inep.gov.br/web/guest/relatorios
http://portal.inep.gov.br/web/guest/relatorios
http://portal.inep.gov.br/web/guest/relatorios
http://portal.inep.gov.br/web/guest/relatorios
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G.4. Desempenho abaixo da média brasileira dos estudantes do curso no 
Componente Específico*1 

Questão Percentual de acerto Componentes curriculares 
Curso Brasil Código Curso 

     

     

     

     

     
Obs.: Adicione mais linhas à tabela se necessário. 
*Este indicador deverá ser apreciado SOMENTE pelos cursos que participaram do ENADE no triênio 2015, 2016 e 2017. 
1 Listar todas as questões em que os estudantes do curso obtiveram desempenho inferior em 20,0% da média brasileira e 
relacionar o conteúdo ou competências abordados na questão com os componentes curriculares em que eles são trabalhados 
no curso 

 Questão do Componente Específico (objetiva ou discursiva) em que os estudantes do curso obtiveram rendimento inferior 
em 20,0% da média brasileira. 

 Percentual de acerto dos estudantes do curso e de todos os estudantes na referida questão. 

 Código e nome do(s) componente(s) curricular(es) em que são trabalhados os conteúdos e/ou as competências e 
habilidades abordados na referida questão. 

 Para acrescentar mais linhas à tabela clique com o botão direito do mouse na última linha da 
tabela e selecione a opção Inserir > Inserir linha abaixo. 

 

 Objetivo 

Identificar e pontuar possíveis causas para o baixo 
rendimento dos estudantes do curso em questões do 
último ENADE, verificando as dificuldades nos 
componentes que abordam esses conteúdos, para 
elaborar estratégias de aprendizagem mais 
eficientes. 

 Onde encontrar 

Os itens  e  deste indicador podem ser obtidos a 
partir das tabelas da seção 5 – Estatísticas das 
Questões da Prova e do Questionário do Estudante 
do Relatório de Curso referentes às questões 
objetivas e discursivas do Componente Específico da 
prova do ENADE (usualmente, página 17 ou 18). 

A identificação dos componentes curriculares () 
abordados em cada questão pode ser feita a partir 
da consulta ao Anexo IX Concepção e elaboração das 
Provas no ENADE, presente no final do Relatório 
Síntese de Área do seu curso. 

 Dicas úteis 

• Para verificar o perfil, os conteúdos e as 
competências e habilidades abordados em cada 
questão da prova do ENADE do seu curso acesse o 
Anexo IX - Concepção e elaboração das Provas no 
ENADE, presente no final do Relatório Síntese de 
Área do seu curso. Dessa forma, é possível 
relacionar no campo  os componentes em que 
esses conteúdos ou competências são trabalhados 
no curso. 

• Para verificar se o rendimento dos estudantes do 
curso foi inferior em 20,0% da média brasileira em 
uma dada questão, digite em uma calculadora o 
percentual de acerto no Brasil, clique em “-”, digite 
“20”, e clique em “%”, e depois em “=”. Caso o 
percentual de acerto dos estudantes do curso seja 
menor que o valor mostrado na calculadora você 
deve considerar esta questão para este indicador. 

• Identifique as possíveis causas que levaram ao 
baixo desempenho dos estudantes do curso nessas 
questões e promova discussões para apontar 
soluções para elas. Essa pode vir a ser uma 
estratégia para alguma ação presente no PATCG de 
seu curso.

http://enadeies.inep.gov.br/enadeIes/enadeResultado/
http://portal.inep.gov.br/web/guest/relatorios
http://portal.inep.gov.br/web/guest/relatorios
http://portal.inep.gov.br/web/guest/relatorios
http://portal.inep.gov.br/web/guest/relatorios
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G.5. Diagnóstico/discussão (espaço livre) 
 Processo por meio do qual se elabora e sistematiza dados e informações para conhecer e compreender problemas e 

necessidades de um contexto. Portanto, neste campo, espera-se uma análise dos dados coletados do curso considerando 
as orientações para discussão da dimensão.  

Este é o espaço destinado à análise e discussão dos dados relacionados. Desse modo, é 
importante acrescentar quantas linhas forem necessárias para o desenvolvimento das ideias. 

 

 Objetivo 

Possibilitar uma visão ampliada do curso incluindo a 
percepção das fragilidades, bem como a eleição de 
prioridades para a definição de objetivos específicos, 
de ações e de estratégias para a melhoria da 
qualidade do curso de graduação. 

 Onde encontrar 

As inferências apresentadas no item Diagnóstico são 
resultados de reflexões dos dados coletados no 
preenchimento do PATCG. 

 Dicas úteis 

• Para desenvolvimento do diagnóstico é preciso 
retomar os dados apresentados na dimensão, 
buscando interpretá-los, qualificando-os. 

• A análise pode considerar também outras 
informações pertinentes geradas a partir dos 
relatórios indicados nas fontes de consultas ou de 
outras fontes. 

• É recomendável que o diagnóstico e a discussão 
não se restrinjam apenas aos itens solicitados nos 
indicadores. 

• É importante correlacionar dados, percepções do 
curso, experiência realizadas, destacar ações em 
desenvolvimento, avanços e dificuldades no 
contexto acadêmico do curso. 

• Nesse espaço podem ser inseridos gráficos, 
tabelas, esquemas, figuras, etc. que favoreçam a 
análise situacional do curso. 
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G.6. Objetivos específicos para a dimensão 
 Referem-se ao que se pretende alcançar, estabelecendo relação com as particularidades relativas à dimensão, relatadas 

no diagnóstico/discussão.  

Os objetivos específicos devem ser elencados em uma lista de marcadores (Página inicial > 
Marcadores).  

 

 Objetivo 

Possibilitar o enfrentamento das fragilidades 
identificadas no diagnóstico, encaminhando 
melhorias para a dimensão. 

 Onde encontrar 

A definição dos Objetivos específicos para a 
dimensão é resultado das reflexões da análise e 
discussão feitas na dimensão. 

 Dicas úteis 

• Os objetivos descritos deverão estar relacionados 
aos resultados esperados para a dimensão. 

• Para a definição dos objetivos específicos, os 
cursos devem eleger prioridades com base no 
diagnóstico feito para cada dimensão. 

• Os objetivos devem ser iniciados com verbo no 
infinitivo. 

• Eles devem ser ainda compatíveis com o prazo de 
execução do PATCG, concisos e verificáveis 
(passíveis de serem verificados se foram 
alcançados ou não no final de sua execução). 

• Os objetivos correspondem às ações do 
cronograma geral. 
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G.7. Resultados esperados para a dimensão 
Ação Estratégias Resultados esperados 

1. •  
•  

 

2. •  
•  

 

 Corresponde aos objetivos específicos definidos para a dimensão. 

 Referem-se às etapas de execução de cada ação definida no Plano. Neste espaço deve-se descrever a execução das tarefas 
necessárias para desenvolver a ação (alcançar o objetivo definido). 

 Diz respeito aos resultados que se deseja alcançar para cada ação (objetivo). Neste espaço devem ser inseridas as 
melhorias esperadas com o cumprimento do objetivo através das estratégias elencadas. 

 Para acrescentar mais linhas à tabela clique com o botão direito do mouse na última linha da 
tabela e selecione a opção Inserir > Inserir linha abaixo. 

 

 Objetivo 

Estabelecer o direcionamento para a execução do 
PATCG. 

 Onde encontrar 

As inferências apresentadas no item Resultados 
esperados para a dimensão são decorrentes da 
definição dos objetivos específicos para a dimensão. 

 Dicas úteis 

• Na descrição das ações , transcrever os objetivos 
específicos definidos para a dimensão. 

• Para definir as estratégias , deve-se pensar numa 
espécie de passo a passo para desenvolver a ação. 

• Durante a execução do PATCG as estratégias , 
podem ser reelaboradas (suprimidas, 
acrescentadas ou modificadas), visando alcançar o 
objetivo definido. 

• Você pode clicar <Enter> para inserir mais 
estratégias no campo . 

• Os resultados esperados  devem ser realistas e 
coerentes com o contexto do curso. 
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H. CRONOGRAMA GERAL 
 

ORIENTAÇÕES 
Obs.1: Para elaboração do cronograma, as AÇÕES e ESTRATÉGIAS deverão ser compiladas das 
dimensões; 

Obs.2: É interessante distribuir as AÇÕES considerando a sequência cronológica de execução por 
semestre. 
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Cronograma Geral 
Dimensão1  Ação Estratégias Responsáveis Semestre(s) de execução 

  1)  1)  1)  

  1)  1)  1)  

  1)  1)  1)  

  1)  1)  1)  

  1)  1)  1)  
Obs.: Adicione mais linhas à tabela se necessário. 
1 Citar apenas o número da dimensão 

 Informar o número da dimensão conforme o anexo 3 da Portaria Nº 14 de 14 de maio de 2019:  

• Dimensão 1: Didático-pedagógica;  
• Dimensão 2: Corpo docente;  
• Dimensão 3: Infraestrutura; 
• Dimensão 4: Percepção discente;  
• Dimensão 5: Desempenho discente na prova Enade. 

 Neste item devem ser transpostas as ações planejadas, correspondendo a cada dimensão, tal como consta nos indicadores 
C.9, D.6, E.5, F.7 e G.7. É interessante distribuir as ações considerando a sequência cronológica de execução por semestre. 

 Neste item deve ser transposta a estratégia planejada, correspondendo a cada dimensão, indicadas nos indicadores C.9, 
D.6, E.5, F.7 e G.7. 

 Indicar o setor/ função responsável pela execução para cada estratégia da ação (não é recomendável nominar pessoas). 

 Indicar o semestre de execução para cada estratégia da ação (é possível que alguma ação se estenda por 2 ou mais 
semestres). 

 Para continuar a numeração nos campos ,  e  basta inserir um texto na primeira linha e 
clicar <Enter>. 

 

 Objetivo 

Apresentar objetivamente a perspectiva de 
execução do PATCG. 

 Onde encontrar 

As inferências apresentadas no item Cronograma 
são resultados de reflexões, visando à execução do 
PATCG. 

 Dicas úteis 

• No campo Dimensão , a dimensão 5 
(Desempenho discente na prova Enade) refere-se 
exclusivamente aos cursos que fazem Enade, 
portanto, os cursos que não participam do Enade 
não deverão refletir sobre esta dimensão. 

• No campo Estratégias  você deve clicar <Enter> 
quando houver duas ou mais estratégias para uma 
mesma ação. 

• Os campos Responsáveis  e Semestre(s) de 
execução  devem ser definidos para cada 
estratégia  e devem corresponder à mesma 
numeração. Para isso, você deve clicar <Enter> 
nesses campos. 

• No Cronograma Geral, encontra-se a síntese da 
execução do PATCG. Portanto, ele dever ser 
sempre consultado para o acompanhamento e 
desenvolvimento do plano. 

• Para dar maior visibilidade ao plano de ação do 
curso, o Cronograma Geral pode ser publicado na 
página pública do curso no SIGAA.
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I. CONSIDERAÇÕES 
 

ORIENTAÇÃO 
Neste item devem ser inseridas observações gerais relevantes. 
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Considerações 
 Espaço destinado a reflexões relevantes e fornecimento de feedback sobre o processo de elaboração do plano de ação. 

Você pode acrescentar quantas linhas forem necessárias para a descrição das experiências do 
curso e fornecimento de feedback. 

 

 Objetivos 

Permitir outras reflexões referentes ao processo de 
elaboração do PATCG, não relacionadas às 
dimensões específicas do Plano. 

Fornecer feedback acerca do processo de construção 
do PATCG. 

 Onde encontrar 

As inferências apresentadas no item Considerações 
são resultados de reflexões com base nas 
experiências de construção do PATCG. 

 Dicas úteis 

• O curso poderá destacar aspectos gerais, 
correlacionando às dimensões. 

• É interessante destacar a experiência do curso no 
processo de construção coletiva do PATCG, 
ressaltando aspectos como mobilização dos 
agentes, participação dos estudantes, 
conhecimentos adquiridos, dentre outros. 

• É possível neste espaço resgatar ações ou aspectos 
relevantes do PATCG anterior, enfatizando a 
continuidade das ações. 

• Neste item, é possível apresentar, de forma breve, 
questões não contempladas no instrumento (não 
vinculadas a qualquer dimensão). 

• Utilize este item para fornecer seu feedback 
(sugestões, críticas ou elogios) acerca do novo 
instrumento do PATCG e deste tutorial. 
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APÊNDICE A: LINKS CITADOS 
 

Acervo do Sistema de Bibliotecas da UFRN – SISBI: Indicador E.2 
https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/biblioteca/buscaPublicaAcervo.jsf 

Banco Digital de Monografias da UFRN – BDM: Indicador C.3 
https://monografias.ufrn.br/jspui/community-list 

Boletins de Serviço da UFRN: Indicadores B.8, B.11, B.12, C.2, C.3 
http://portal.inep.gov.br/web/guest/instrumentos 

Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia – CNCST: Indicadores C.1, C.2 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=44501-cncst-2016-3edc-
pdf&category_slug=junho-2016-pdf&Itemid=30192 

Diário Oficial da União – DOU: Indicador B.10 
http://www.in.gov.br/web/guest/inicio 

Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação – DCN: Indicadores C.1, C.2, C.3, C.4 
http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=12991 

Editais da Comperve: Indicador B.2 
http://www.comperve.ufrn.br/ 

Formulário da PROGRAD para submissão de Projeto Pedagógico de Curso: Indicador C.2 
http://www.prograd.ufrn.br/documento.php?id=88859003 

Instrumento de Avaliação do INEP (Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento de Cursos): 
Indicadores B.2, B.11, B.12, C.2, C.3, C.4, E.2, F.1 
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instrumentos/2017/curso_reco
nhecimento.pdf 

Microdados do ENADE: Indicadores F.3, G.1 
http://portal.inep.gov.br/microdados 

https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/biblioteca/buscaPublicaAcervo.jsf
https://monografias.ufrn.br/jspui/community-list
http://portal.inep.gov.br/web/guest/instrumentos
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=44501-cncst-2016-3edc-pdf&category_slug=junho-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=44501-cncst-2016-3edc-pdf&category_slug=junho-2016-pdf&Itemid=30192
http://www.in.gov.br/web/guest/inicio
http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=12991
http://www.comperve.ufrn.br/
http://www.prograd.ufrn.br/documento.php?id=88859003
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instrumentos/2017/curso_reconhecimento.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instrumentos/2017/curso_reconhecimento.pdf
http://portal.inep.gov.br/microdados
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Minuta da Resolução do CONSUNI que institui a Política de Inclusão e Acessibilidade para as Pessoas com 
Necessidades Específicas: Indicador B.7 
https://ufrn.br/resources/documentos/consultapublica/minuta_politica_de_inclusao_e_acessibilidade_UFRN.
pdf  

Notas Técnicas do INEP: Indicadores B.9, F.3 
http://portal.inep.gov.br/web/guest/documentos-e-legislacao12 

Página pública dos cursos no SIGAA: Indicadores B.1, C.2, C.3, C.4, F.4 
https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/curso/lista.jsf?nivel=G&aba=p-graduacao 

Pesquisa dos egressos coordenada pela Comissão Própria de Avaliação – CPA: Indicador F.2 
http://www.avaliacao.ufrn.br/ 

Planilha de resultados do Conceito Preliminar de Cursos – CPC: Indicadores B.9, F.3 
http://inep.gov.br/web/guest/educacao-superior/indicadores-de-qualidade/resultados  

Portal e-MEC: Indicadores B.1, B.2, B.8, B.9 
http://emec.mec.gov.br/ 

Questionário do Estudante do ENADE: Indicadores: C.5, F.1, F.3 
http://inep.gov.br/questionario-do-estudante 

Regimento Geral da UFRN: Indicadores B.11, F.1 
https://www.ufrn.br/resources/documentos/regimentos/RegimentoGeral.pdf 

Regulamento dos Cursos de Graduação da UFRN: Indicadores C.2, C.3, C.4, D.3 
http://www.prograd.ufrn.br/documento.php?id=86686401 

Relatórios de Curso do ENADE: Indicadores B.9, F.3, G.1, G.2, G.3, G.4 
http://enadeies.inep.gov.br/enadeIes/enadeResultado/ 

Relatórios Síntese de Área do ENADE: Indicadores G.1, G.3, G.4 
http://portal.inep.gov.br/web/guest/relatorios 

Resolução CNE nº 2/2007 – Carga horária dos cursos de graduação: Indicadores C.1, C.2 
 http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2007/rces002_07.pdf 

Resolução CNE nº 2/2015 – DCN para os cursos de licenciatura: Indicador C.1 
http://portal.mec.gov.br/docman/agosto-2017-pdf/70431-res-cne-cp-002-03072015-pdf/file 

Resoluções dos Conselhos Superiores da UFRN: Indicadores B.12, D.2 
https://sigrh.ufrn.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf 
 

https://ufrn.br/resources/documentos/consultapublica/minuta_politica_de_inclusao_e_acessibilidade_UFRN.pdf
https://ufrn.br/resources/documentos/consultapublica/minuta_politica_de_inclusao_e_acessibilidade_UFRN.pdf
http://portal.inep.gov.br/web/guest/documentos-e-legislacao12
https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/curso/lista.jsf?nivel=G&aba=p-graduacao
http://www.avaliacao.ufrn.br/
http://inep.gov.br/web/guest/educacao-superior/indicadores-de-qualidade/resultados
http://emec.mec.gov.br/
http://inep.gov.br/questionario-do-estudante
https://www.ufrn.br/resources/documentos/regimentos/RegimentoGeral.pdf
http://www.prograd.ufrn.br/documento.php?id=86686401
http://enadeies.inep.gov.br/enadeIes/enadeResultado/
http://portal.inep.gov.br/web/guest/relatorios
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2007/rces002_07.pdf
http://portal.mec.gov.br/docman/agosto-2017-pdf/70431-res-cne-cp-002-03072015-pdf/file
https://sigrh.ufrn.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf


 Tutorial do PATCG 2019  

Ir para o Sumário – 70 – Ir para o Apêndice 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B: LISTA DOS VÍDEOS TUTORIAIS 
 

Canal do YouTube: COPAV / UFRN 
https://www.youtube.com/channel/UClsUJP7jMDnOdvSTOX-yvxA/videos 

 

Vídeos tutoriais: 

Atos regulatórios dos cursos: Indicadores B.8, B.9 
https://www.youtube.com/watch?v=5_3Gs_3AvUY 

Código e-MEC: Indicador B.1 
https://www.youtube.com/watch?v=CEZVZgRsFkI  

Componentes que mais reprovam no curso: Indicador C.6 
https://www.youtube.com/watch?v=WGK3Mz5U82Q  

Planilha de Resultados do CPC: Indicadores B.9, F.3 
https://www.youtube.com/watch?v=iInGKcpu1j8  

Portal de Estágios do SIGAA: Indicador C.4 
https://www.youtube.com/watch?v=4qsn-rVgAUI&t=47s  

Mesa Virtual do SIPAC (produzido pela equipe da SINFO): Indicadores B.11, B.12 
https://www.youtube.com/watch?v=HqE9RIrKb1E  

 

 

https://www.youtube.com/channel/UClsUJP7jMDnOdvSTOX-yvxA/videos
https://www.youtube.com/watch?v=5_3Gs_3AvUY
https://www.youtube.com/watch?v=CEZVZgRsFkI
https://www.youtube.com/watch?v=WGK3Mz5U82Q
https://www.youtube.com/watch?v=iInGKcpu1j8
https://www.youtube.com/watch?v=4qsn-rVgAUI&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=HqE9RIrKb1E

	Capa - Tutorial - PATCG 2019.pdf
	Tutorial PATCG 2019 (versão 1.01).pdf
	SUMÁRIO
	APRESENTAÇÃO
	A. OBJETIVO GERAL DO PLANO
	B. DADOS DO CURSO
	B.1. Dados gerais do curso
	B.2. Vagas*
	B.3. Estudantes formados*
	B.4. Estudantes evadidos
	B.5. Índices do curso
	B.6. Estudantes do curso
	B.7. Estudantes com Necessidades Educacionais Específicas (NEE)
	B.8. Atos da Regulação
	B.9. Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES)
	B.10. Gestão
	B.11. Colegiado do curso
	B.12. Núcleo Docente Estruturante (NDE)
	B.13. Articulação com a Pós-Graduação
	B.14. Elaboração do plano (PATCG)

	C. DIMENSÃO 1: DIDÁTICO-PEDAGÓGICA
	C.1. Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN)
	C.2. Projeto Pedagógico do Curso (PPC)
	C.3. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)*
	C.4. Estágio curricular*
	C.5. Participação discente em programas e projetos*
	C.6. Componentes que mais reprovam no curso*
	C.7. Diagnóstico/discussão (espaço livre)(
	C.8. Objetivos específicos para a dimensão(
	C.9. Resultados esperados para a dimensão

	D. DIMENSÃO 2: CORPO DOCENTE
	D.1. Docentes do curso*
	D.2. Avaliação docente*
	D.3. Orientação acadêmica*
	D.4. Diagnóstico/discussão (espaço livre)(
	D.5. Objetivos específicos para a dimensão(
	D.6. Resultados esperados para a dimensão

	E. DIMENSÃO 3: INFRAESTRUTURA
	E.1. Espaços utilizados*
	E.2. Referências bibliográficas
	E.3. Diagnóstico/discussão (espaço livre)(
	E.4. Objetivos específicos para a dimensão(
	E.5. Resultados esperados para a dimensão

	F. DIMENSÃO 4: PERCEPÇÃO DISCENTE
	F.1. Representação discente
	F.2. Egressos
	F.3. Questionário do estudante no ENADE*
	F.4. Informação e comunicação com o discente e com a sociedade
	F.5. Diagnóstico/discussão (espaço livre)(
	F.6. Objetivos específicos para a dimensão(
	F.7. Resultados esperados para a dimensão

	G. DIMENSÃO 5: DESEMPENHO DISCENTE NA PROVA ENADE
	G.1. Desempenho na prova do ENADE*
	G.2. Questionário de percepção da prova ENADE*
	G.3. Desempenho acima da média brasileira dos estudantes do curso no Componente Específico*1
	G.4. Desempenho abaixo da média brasileira dos estudantes do curso no Componente Específico*1
	G.5. Diagnóstico/discussão (espaço livre)(
	G.6. Objetivos específicos para a dimensão(
	G.7. Resultados esperados para a dimensão

	H. CRONOGRAMA GERAL
	Cronograma Geral

	I. CONSIDERAÇÕES
	Considerações(

	APÊNDICE A: LINKS CITADOS
	APÊNDICE B: LISTA DOS VÍDEOS TUTORIAIS


