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Resumo: O Núcleo de Avaliação de Unidade (NAU) é o órgão responsável pela avaliação institucional, tendo como                 
objetivo propor ações de melhoria no ensino de graduação e pós-graduação, na gestão, na pesquisa e na extensão da                   
universidade através da análise de dados e indicadores de diversas naturezas colhidos na Instituição. O NAU do                 
Instituto de Geociências (IGEO) é o responsável por conduzir essas avaliações locais. Este instituto possui 5                
departamentos: Geodésia, Geografia, Geologia, Mineralogia e Petrologia e Paleontologia e Estratigrafia. Os            
departamentos atendem os seguintes cursos de graduação: bacharelado e licenciatura em Geografia (diurno e              
noturno), bacharelado em Geologia, Engenharia Cartográfica e o curso de Educação a Distância de Licenciatura em                
Ciências da Natureza para os anos Finais do Ensino Fundamental. Além disso, o IGEO também atende dois                 
programas de pós-graduação (Geografia e Geociências), três Comissões de Graduação, três museus, uma biblioteca              
e dezenas de laboratórios. O NAU-IGEO conta com a presença de três professores, três técnico-administrativos, dois                
discentes e dois bolsistas. Atualmente, o núcleo está buscando uma sistematização na análise dos resultados da                
avaliação institucional promovida semestralmente pela SAI com a implementação de rotinas e análises estatísticas.              
A avaliação é feita por meio de um questionário eletrônico que é enviado aos alunos, e estes têm a decisão de                     
respondê-lo ou não. Com os dados das respostas, o NAU tem acesso ao nível de satisfação dos estudantes em                   
relação à universidade, seja em sua infraestrutura, ensino, horários, qualidade de cada disciplina, desempenho dos               
docentes, adequação do conteúdo ministrado em relação ao plano de ensino e mais. Dispondo destas informações,                
podemos analisá-las e utilizá-las para sugerir planos de ação à equipe de gestão do IGEO e outros órgãos com a                    
finalidade de promover melhorias onde forem cabíveis. Dessa forma, buscamos oferecer, além de propostas para               
melhoria do ambiente de trabalho para docentes e técnicos, subsídios para que os discentes possam ter maior                 
rendimento acadêmico dentro da UFRGS, incrementando a qualidade do ensino. 

 


