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Resultados do formulário eletrônico de avaliação da coordenação do curso de 

Engenharia Florestal da UFSB (ANO 2020- 2021) 

 

 Um formulário eletrônico de avaliação da coordenação do curso de 

Engenharia Florestal da UFSB (ANO 2020- 2021) foi enviado a todos os discentes, 

docentes e técnicos que atuam no curso. 

 Os resultados desta avaliação são importantes para o processo de melhoria 

contínua do curso e ajudará a compreender de que forma a Coordenação do Curso 

de Engenharia Florestal poderá desenvolver melhor as atividades e implementar 

novas ações. 

 

Número de respostas 

Categoria Consultados Nº respostas Grau de participação 

Discente 61 14 23% 

Docente 24 16 67% 

Técnicos 3 2 67% 

Total 88 32 36% 

 

  

Você conhece os coordenadores do curso? 

Sim Não 

30 2 

 

Você sabe quais a funções dos coordenadores de curso? 

Sim Não Parcialmente 

29 1 2 

 

Você conhece o instagram do curso (florestal.ufsb)? 

 

Sim Não 

28 4 

 

 

 



Perguntas com nota de 1 a 5: 

Pergunta Média Mínimo Máximo 
Desvio 
padrão 

CV (%) 

Qual a sua satisfação geral com a coordenação de curso? 4,91 4 5 0,30 6,04 

Qual o seu grau de satisfação com a comunicação da coordenação com os docentes e/ou discentes e/ou 
técnicos? 

4,78 3 5 0,49 10,27 

Qual seu grau de satisfação com os meios de comunicação que a coordenação utiliza (Sigaa, email e 
site)? 

4,78 3 5 0,49 10,27 

Qual o grau de satisfação com a velocidade das respostas da coordenação aos pedidos e solicitações 
feitas? 

4,59 2 5 0,76 16,46 

Qual o seu grau de satisfação com a infraestrutura física da coordenação (local de atendimento, limpeza 
e organização)? 

4,16 1 5 1,14 27,41 

Qual o seu grau de satisfação com o horário de atendimento da coordenação? 4,69 1 5 0,82 17,51 
Qual o seu grau de satisfação com o nível de informação prestada nos atendimentos da coordenação? 4,88 3 5 0,42 8,64 

A coordenação busca a implantação de inovação no curso? 4,69 3 5 0,64 13,75 
Qual o seu grau de satisfação com as informações disponibilizadas no site do curso? 4,59 3 5 0,56 12,19 

Indique o seu grau de satisfação com a atuação da coordenação durante a pandemia do COVID-19. 4,88 4 5 0,34 6,89 

Média total 4,69 2,70 5,00 0,60 12,94 



Críticas, sugestões e elogios. 

- A coordenação de curso exerce um excelente trabalho junto aos docentes e 

discentes do curso. Minha expectativa é que com essa equipe de docentes e a 

melhora da infraestrutura física do campus teremos um curso de excelência na 

engenharia florestal. 

 

- A coordenação está de parabéns pela forma dinâmica e pela preocupação quanto 

a melhoria contínua do curso, bem como pelo pronto retorno às solicitações. 

 

- A coordenação atuou de forma ativa para a melhor realização das aulas no período 

remoto além de ter facilitado o entendimento sobre o fluxo de matérias a ser seguido 

durante o curso 

 

- Os coordenadores estão de parabéns! 

 

- A coordenação sempre busca novas ferramentas para transmitir informações para 

os alunos! Só tenho a agradecer, porque nunca vi uma coordenação tão empenhada 

em ajudar seus discentes quanto essa! 

 

- Gostaria de elogiar o curso, os coordenadores e também aí cc de introdução a 

engenharia florestal, pois foi de fundamental importância para saber mais sobre o 

curso e tirar as dúvidas sobre. 


