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Por que um Plano de Ação 
Trienal dos Cursos de 

Graduação?
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Qualidade dos Cursos de Graduação da UFRN
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Relatórios de Avaliação Externa

Relatórios de Curso do ENADE

Relatórios de Avaliação in loco de cursos
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Instrumento de Avaliação de Cursos do INEP
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Instrumento de Avaliação de Cursos do INEP
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Instrumento de Avaliação de Cursos do INEP
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Instrumento de Avaliação de Cursos do INEP
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Plano de Ação da Coordenação do Curso

Diagnóstico do curso

Ações planejadas com
responsáveis e estratégias

Envolvimento de diversos 
atores que fazem o curso

Gestão do curso



Histórico e Cronograma do 
Programa de Melhoria da 
Qualidade de Ensino
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Aprovação 
da 

Resolução 
181/2017

2017.2

2018.1: 
Elaboração 
do PATCG 

2018 (todos 
os cursos)

Início de 
vigência 

dos 
PATCG 
2018

2018.2

2019.1 
Elaboração 
do Relatório 
do PATCG 

2018

Elaboração do 
PATCG 2019 

(cursos do 
grupo II + 

Engenharias)

2019.2

2020.1
Elaboração 
do PATCG 

2020 (cursos 
dos grupos 

III e IV)
Início da 

vigência do 
PATCG 2019

Elaboração do 
PATCG 2021 

(cursos do 
grupo I)
Início da 

vigência do 
PATCG 2020

2021.1
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GRUPO/CURSOS ENADE RELATÓRIO 
ENADE

ELABORAÇÃO 
PATCG

EXECUÇÃO DO 
PATCG

Grupo I 2019.2 2020.2 2021 2022 a 2024

Grupo II 2017.2 2018.2 2019 2020 a 2022

Grupo III 2018.2 2019.2 2020 2021 a 2023

Grupo IV X X 2020 2021 a 2023

Grupo I: Cursos das áreas de saúde, agrárias e engenharias

Grupo II: Cursos das áreas de Ciências biológicas, exatas e da terra, Letras, Artes e cursos de licenciatura

Grupo III: Cursos das áreas de Ciências humanas e Ciências sociais aplicadas

Grupo IV: Cursos que não participam do ENADE



O Plano de Ação Trienal 
dos Cursos de Graduação 
(PATCG)
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Novo instrumento para o PATCG

Necessidade de 
padronização 

mínima
Diagnóstico 
incompleto 

Fomentar a cultura 
do planejamento e 

da avaliação

Orientar sobre a
existência de 

dados importantes 
e como usá-los
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Formato mais próximo aos instrumentos
de avaliação do INEP

Estruturação em dimensões, seções e 
indicadores

Campos de formulário para o 
preenchimento de dados

Elaboração de um diagnóstico e 
discussão por dimensão

Definição de objetivos e proposição de 
estratégias por dimensão

Definição de um cronograma geral das 
ações com responsáveis

Principais mudanças no novo instrumento do PATCG
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Coleta de dados

Subsídios para o diagnóstico e análise

Definição de objetivos específicos

Elaboração de estratégias

Previsão de resultados

Definição do cronograma de ação e dos 
responsáveis

Elementos do PATCG



Tramitação do PATCG
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Publicação da 
Portaria pela 
PROGRAD

Publicação do 
instrumento e do 
tutorial do PATCG 
pela PROGRAD

Elaboração do 
PATCG conduzido 

pelo NDE do 
curso

Envio do PATCG 
à Comissão de 

Graduação

Parecer da 
Comissão de 
Graduação

Análise do 
parecer e ajuste 
do PATCG pelo 

curso

Aprovação do 
PATCG no 

Colegiado do 
Curso

Aprovação do 
PATCG no 

Conselho da 
Unidade

Envio da versão 
final do PATCG à 

Comissão de 
Graduação
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O Parecer da Comissão de Graduação

Tem por objetivo contribuir 
para a melhoria do plano

Não tem caráter avaliativo 
ou punitivo

Olhar externo



◎ Preenchimento dos 
campos do 
formulário

◎ Diagnóstico de 
pontos específicos de 
cada dimensão

◎ Estratégias para o 
enfrentamento das 
fragilidades 
encontradas

◎ Cronograma com 
responsáveis
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Elementos do Parecer da Comissão de Graduação



Números do PATCG
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PATCG 2019 (elaborados)

91,7% (55 cursos)

PATCG 2019 (versão final)

61,7% (37 cursos)
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Relatórios (recebidos)

89,2% (99 cursos)



PATCG 2018
Relatórios 2019
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“

◎Cumprimento das estratégias
◎Envolvidos nas estratégias
◎Alvos das estratégias
◎Estratégias por dimensão
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Aspectos abordados



Não 
desenvolvidas

Organização dos dados

27

Parcialmente 
desenvolvidas

Totalmente 
desenvolvidas

Cumprimento das estratégias
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Total de estrat égias – UFRN:        1579



Organização dos dados

29

Envolvidos nas estratégias

NDE

Docentes

Técnicos

Direção

Discentes

Coordenação

Assessoria 
Acadêmica

Outros
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Envolvidos nas estrat égias
Percentual de participação
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•Oferta e 
preenchimentode vagas
•Taxa de conclusão de 
curso
•Evasão
•Retenção e Taxa de 
reprovação
•Estudantes com NEE
•Mobilidade acadêmica
•Aprimoramento da 
gestão
•Colegiado do Curso
•NDE

•Ações articuladas com a 
Pós-Graduação
•Projeto Pedagógico de 
Curso
•Trabalho de Conclusão 
de Curso
•Estágio Curricular
•Ações de ensino, 
pesquisa e extensão
•Capacitação docente
•Orientação acadêmica
•Infraestrutura física e 
equipamentos

•Referências 
bibliográficas
•Participação discente 
nas atividades do curso
•Egressos
•Informação e 
comunicação com os 
discentes e sociedade
•Processos de avaliação 
interna ou externa
•Desempenho no ENADE e 
CPC
•Questionário do 
Estudante no ENADE
•Outros

Organização dos dados
Alvos das estratégias
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Alvos das estrat égias
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Alvos das estrat égias



Dimensão 1
DIDÁTICO-
PEDAGÓGICA

Dimensão 2
CORPO DOCENTE

Dimensão 3
INFRAESTRUTURA

34

Organização dos dados
Estratégias por dimensão

Dimensão 4
PERCEPÇÃO 
DISCENTE

Dimensão 5
DESEMPENHO 
DISCENTE NA PROVA 
ENADE*
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Desenvolvimento das e strat égias 
por dimensão
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Desenvolvimento das estrat égias 
por dimensão

Proporcional por dimensão
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Desenvolvimento das estrat égias 
por dimensão

Proporcional por dimensão
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Desenvolvimento das estrat égias 
por dimensão

Proporcional por dimensão



◎Maior parte das estratégias foram 
implementadas

◎Forte engajamento em ações de ensino 
pesquisa e extensão e com o PPC

◎Maior quantidade de ações na dimesão 
didático-pedagógica

◎Das ações não desenvolvidas, o maior valor 
percentual foi na dimensão infraestrutura
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Conclusões



◎Dentre as ações parcialmente desenvolidas, 
todas as dimensões caminharam praticamente 
juntas

◎Das ações totalmenete desenvolvidas, todas 
as dimensões tiveram bom andamento, a 
exceção da dimensão infraestrutura
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Conclusões
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Estruturação do PATCG

Dados do curso
Dimensões

Didático-pedagógica
Corpo docente
Infraestrutura
Percepção discente
Desempenho discente na prova ENADE

Cronograma geral
Considerações finais



43

Estruturação do PATCG: Seções das dimensões

Indicadores

Diagnóstico e discussão

Objetivos específicos

Resultados esperados

O espaço para diagnóstico e discussão é livre, mas é importante que 
seja objetivo e conciso. Podem ser inseridas figuras, tabelas.



Dados do Curso
• Dados gerais do curso
• Vagas
• Estudantes formados
• Estudantes evadidos
• Índices do curso
• Estudantes do curso
• Estudantes com NEE
• Atos da regulação
• SINAES
• Gestão
• Colegiado do Curso
• NDE do Curso
• Articulação com a Pós-graduação
• Elaboração do PATCG

INDICADORES



Dimensão 1 – Didático-pedagógica
• Diretriz Curricular Nacional (DCN)
• Projeto Pedagógico do Curso (PPC)
• Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
• Estágio curricular
• Participação discente em projetos
• Componentes que mais reprovam

Dimensão 2 – Corpo Docente
• Docentes do curso
• Avaliação docente
• Orientação acadêmica

Dimensão 3 – Infraestrutura
• Espaços utilizados
• Referências bibliográficas

Dimensão 4 – Percepção discente
• Representação discente
• Egressos
• Questionário do Estudante no ENADE
• Informação e comunicação com o 

discente

Dimensão 5 – Desempenho dos 
estudantes na prova do ENADE
• Desempenho na prova do ENADE
• Questionário de percepção da prova 

ENADE
• Desempenho acima da média dos 

estudantes no Componente 
Específico

• Desempenho abaixo da média dos 
estudantes no Componente 
Específico

INDICADORES
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Estruturação do PATCG: Indicadores

Indicadores no formato de formulário

O diagnóstico pode ir além dos itens solicitados

Todos os dados solicitados no PATCG podem ser 
obtidos diretamente pela coordenação do curso

Existe um tutorial que orienta como conseguir todos os 
dados solicitados!
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Fluxo para a elaboração do PATCG

Preenchimento dos indicadores

Análise e discussão dos dados

Definição de objetivos

Elaboração de estratégias

Definição do cronograma e dos responsáveis
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