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Resultados do formulário eletrônico de avaliação do núcleo docente 

estruturante (NDE) do curso de Engenharia Florestal da UFSB (ANO 2020- 

2021) 

 

 Um formulário eletrônico de avaliação do núcleo docente estruturante (NDE) 

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 sabe quem são os integrantes do NDE (Núcleo Docente Estruturante)? 

Sim Não Parcialmente 

17 7 8 

 

Você sabe quais as funções do NDE (Núcleo Docente Estruturante)? 

 

Sim Não Parcialmente 

20 4 8 

 

Você sabe o que é e para que serve o PPC (Projeto Político Pedagógico do 

Curso) do curso? 

Sim Não Parcialmente 

30 1 1 
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Você conhece o regulamento de trabalho de conclusão de curso (TCC)? 

Sim Não 

22 10 

 

Você conhece os fluxos e matrizes curriculares do curso? 

Sim Não 

26 6 

 

Perguntas de notas de 1 a 5: 

Pergunta Média Mínimo Máximo 
Desvio 
padrão 

CV 
(%) 

Qual o seu grau de satisfação com a 
atuação do NDE? 

4,5 3 5 0,67 14,93 

Qual o seu grau de satisfação com o PPC? 4,5 2 5 0,72 15,96 

Média geral 4,5 2,5 5 0,70 15,45 

 

Críticas, sugestões e elogios. 

- A atuação do NDE tem sido preponderante para o bom andamento do curso e para 

analisar as decisões do colegiado, bem como outras relacionadas ao curso como um 

todo. Entretanto, ao tratar casos específicos relacionadas a críticas e/ou sugestões 

dos discentes se faz necessário sempre ponderar nas decisões e pela maioria. 

Opinião de um discente em um universo de cinco, por exemplo, não pode prevalecer 

sem antes ouvir a todas as partes envolvidas. 

- Como estou formando, não peguei este novo PPC. Mas é bem tranquilo de ser 

seguido. O que pode dar problemas em relação a mudanças(possíveis atrasos a 

formação), é a formação geral, mas isso não depende da coordenação do curso da 

Eng. Florestal. 

- O Componente Currícular introdução a engenharia florestal busca explicar para os 

discentes um pouco de todos os assuntos que estão sendo tratados nesta pesquisa. 

Esse CC é a base de conhecimentos para os alunos ingressantes no curso de 

Engenharia Florestal. 


