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RESUMO: Durante o ano de 2019, o Núcleo de Avaliação da Unidade do Instituto de Geociências da UFRGS 

passou por uma mudança não programada de gestão, resultando em sua reestruturação e reorganização de suas 

atividades. A proposta inicial foi que as reuniões dos membros da nova gestão do NAU ocorressem 

quinzenalmente, diminuindo a freqüência conforme a organização do trabalho. A primeira das atividades 

desenvolvidas foi a reocupação da sala designada ao NAU e a sua reorganização física (materiais de expediente, 

equipamentos e móveis) com o objetivo de oferecer operacionalidade e de dar mais visibilidade ao núcleo. 

Juntamente com a reorganização física, a organização de pessoal para garantir o atendimento presencial à 

comunidade do IGEO todos os dias no turno da tarde. As atividades subseqüentes à recuperação da sala foram a 

criação do sítio na internet para publicizar as funções e atribuições do NAU no Instituto de Geociências para sua 

respectiva comunidade; a definição do novo Plano de Ações, baseando-se nas ações realizadas e parcialmente 

realizadas dos anos anteriores, bem como nas dimensões adotadas para o desenvolvimento das mesmas; 

promover informativos mensais das atividades do NAU-IGEO e recortes dos dados de avaliação apontando 

fragilidades recorrentes da unidade e as medidas adotadas para suas resoluções; o uso do Portal de Idéias 

UFRGS como canal de comunicação com a comunidade do Instituto de Geociências e a análise das médias 

obtidas através do questionário de Avaliação do Docente pelo Discente nos últimos semestres – na qual 

identificamos uma certa dificuldade da análise da representatividade dos dados devido à amostragem. Dentre os 

objetivos futuros do NAU-IGEO está a criação, junto às COMGRADs, de questionários e ferramentas de 

avaliação específicos para cada curso da unidade que compreendam as realidades específicas de cada curso – 

como ações nos trabalhos de campo e em laboratórios, necessidade de uso softwares exigidos em aula e 

avaliações em laboratórios de informática, etc. – para melhor avaliar aspectos que muitas vezes não são 

englobados pelos questionários gerais disponibilizados pela universidade. Uma das preocupações do Núcleo, 

enquanto órgão ativo do Instituto de Geociências (que é localizado no Campus do Vale, uma Área de 

Preservação Ambiental - APA), vai ao encontro da Dimensão número 3 - Responsabilidade Social da Instituição 

- do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, em conjunto com outros NAUs presentes 

no Campus (a serem convidados), realizar atividades de conscientização acerca de nossa presença em uma APA.  

    

 


