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AVALIAÇÃO DO PDI - RESULTADOS 2020 

TEMÁTICA – GESTÃO ACADÊMICA 

Objetivo Estratégico - Consolidar e ampliar o Ensino de Graduação 

Indicador - Número de cursos ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 52 52 52 52 Meta atingida 

Justificativa 

Questionamento da comissão 

Sugestão do Comitê: tendo superada a meta no ano de 2020, perguntamos se as metas para os anos seguintes não deveriam ser ajustadas para cima a 
fim de seguir a tendência de aumento. 

Resposta final do Gestor 

A meta não foi superada. O resultado para 2020 foi de 52 cursos, sendo que a meta também foi de 52. Ademais, não vemos necessidade de alteração das 
metas subsequentes, já que temos cursos que serão extintos entre 2021 a 2024, ao mesmo passo que há a projeção de criação de pouquíssimos novos 
cursos (como o Curso Tecnólogo em Cacau, sendo criado em parceria com a Fundação Itaú), em decorrência de baixo quadro docente. 
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Objetivo Estratégico - Consolidar e ampliar o Ensino de Graduação 

Indicador - Número de vagas oferecidas ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 2000 2000 2300 2383 Acima do máximo 

Justificativa 

Questionamento da comissão 

Como o resultado alcançado em 2020 superou a meta proposta para 2021, indica-se rever as previsão de meta para 2021. 

Resposta final do Gestor 

A diferença entre o resultado e a meta de 2020 deve-se aos 11 novos cursos de segundo ciclo, que tiveram início em 2020. O estabelecimento da meta de 
2.000 vagas foi feito considerando o valor do ano anterior (1.897) mais um valor médio de 30 vagas para cada novo curso. Contudo, devido ao prazo 
extremamente exíguo para instalação inicial desses novos cursos, estimamos que poderiam não conseguir finalizar os trabalhos iniciais necessários à oferta 
de vagas no mesmo ano (2020), realizando a projeção entre 20 a 30 vagas para 5 cursos apenas, totalizando 2.000 vagas. Porém, todos conseguiram finalizar 
as etapas necessárias para ofertarem vagas em 2020, sendo que a maioria optou por uma oferta maior de vagas (40 vagas), e alguns poucos por 30 vagas, 
levando ao quantitativo de 2.383 vagas ofertadas em 2020. 
Sobre a sugestão de rever as metas para 2021, informamos não ser necessário. Após a oferta inicial dos novos cursos, estes tiveram mais tempo para 
planejar melhor as ofertas subsequentes. A oferta de 2021 fechou em 2.340 vagas, ou seja, houve diminuição entre 2020 e 2021. Além do motivo já citado, 
os cursos já instalados nem sempre ofertam o mesmo valor a cada ano. Para realizarem a oferta, partem da análise dos dados do quadro de matrículas 
atual trazidos pela proposta de vagas anual da Progeac ao Conselho Universitário. A Proposta de Vagas 2021 (Progeac) foi de 2.528 vagas, contudo as 
Unidades Acadêmicas ajustaram a proposta para fecharem nas 2.340 vagas. Assim, consideramos que não há necessidade de mudanças nas metas 
estabelecidas para os próximos anos. 
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Objetivo Estratégico - Consolidar e ampliar o Ensino de Graduação 

Indicador - Número de ingressantes ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 1650 1000 2000 1331 Acima do minimo 

Justificativa - número de ingressantes: diferença de menos 319 devido à mudança na metodologia de matrícula, que foi apenas online devido à 
pandemia, e muitos estudantes apresentaram dificuldades básicas no uso de tecnologia para envio de documentos de matrícula, perdendo prazo e/ou 
sendo indeferidos por falta do atendimento presencial. 

Questionamento da comissão 

Considerando 19% de perda de ingressantes por dificuldades em utilizar a tecnologia pode ser considerado expressivo dentro da necessidade premente da 
instituição em aumentar o número de estudantes. Sugere-se que sejam pensadas formas ou metodologias que facilitem o processo de matrícula, 
respeitando as normas de segurança no contexto da pandemia da COVID19. Alerta-se, neste contexto da pandemia que perdura, que não houve mudança 
significativa na metodologia efetiva de matrícula para 2021. 
Caso haja soluções pensadas ou em implementação, solicita-se que as propostas sejam enviadas a este Comitê de modo a permitir uma avaliação mais 
qualificada. 

Resposta final do Gestor 

A duração da pandemia foi subestimada em relação aos impactos negativos que traria para os processos seletivos de ingresso na graduação. A Protic foi 
consultada formalmente para a elaboração de sistema que atendesse às matrículas de 2020, porém sua resposta foi negativa. Não havia nenhuma outra 
ferramenta para possibilitar o processo de matrículas senão o uso de e-mail institucional, já que não poderíamos realizar o procedimento presencialmente. 
Contudo, acreditamos que os impactos negativos da inépcia dos candidatos em realizarem matrícula por e-mail seriam pontuais, isto é, apenas em 2020. 
Com o prolongamento inesperado da pandemia por mais um ano (2021), consultamos novamente a Protic para buscar soluções alternativas. Novamente 
tivemos uma negativa. Apesar disso, a Progeac acabou de realizar uma proposição ao Conselho de Gestão da Universidade para mudança nos processos 
seletivos de ingresso. Um dos pilares dessa proposta é a contratação de empresa para desenvolvimento de um sistema que possibilite desde a inscrição na 
seleção até o resultado final e acompanhamento do processo de verificação étnico-racial. Ademais, já há a perspectiva de retorno às atividades presenciais 
para 2022, possibilitando o retorno das matrículas presenciais. 
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Objetivo Estratégico - Consolidar e ampliar o Ensino de Graduação, 

Indicador - Número de Alunos Matriculados ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 4311 4000 4400 4250 Acima do minimo 

Justificativa - alunos matriculados: divergência da previsão do número de ingressantes em 2020, devido à mudança na metodologia de matrícula, em 
decorrência da pandemia de COVID-19 

Questionamento da comissão 

Alerta-se ao/à Gestor/a que não houve mudança significativa na metodologia de matrícula para 2021. Como foi detectado que o problema com matrículas 
é decorrente do método, sugere-se planejar e implementar melhorias para o ano seguinte que ainda segue no contexto pandêmico. Caso haja soluções 
pensadas ou em implementação, solicita-se que as propostas sejam enviadas a este Comitê de modo a permitir uma avaliação mais qualificada. 

Resposta final do Gestor 

A meta de alunos matriculados para 2020 foi de 4.311 estudantes; o resultado foi de 4.250 estudantes. Esse é um número que não depende apenas de 
ingressantes no ano letivo, mas também é alterado pela evasão (congelada em parte por força de resolução) e egressão, logo, a causa de não atingirmos 
ou superarmos a meta deve-se, em parte, a fatores sobre os quais não há governabilidade, como a desistência de curso por parte de estudantes em face 
da pandemia (apesar das políticas de permanência/assistência estudantil da Proaf), em parte ao não cumprimento da meta de ingressantes. 
Por outro lado, propusemos processo seletivo simplificado de transferência externa, ingresso de diplomados e reingresso de ex-estudantes da UFSB, 
utilizando-se as vagas residuais dos anos anteriores. Essa seleção foi executada em 2021.1 (mais de 600 inscritos na seleção) e será novamente em 2021.3, 
mantendo-se, a partir desse ano, sempre uma vez por ano e nesse período como uma forma de manutenção do quadro de matrículas da Universidade. 
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Objetivo Estratégico - Consolidar e ampliar o Ensino de Graduação 

Indicador - Número de Alunos Concluintes na Graduação ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 350 280 490 192 Abaixo do Mínimo 

Justificativa - concluintes graduação: 2020 ainda não foi concluido. O resultado informado no relatório TCU foi 117, o resultado atual é 192, sendo que o 
Q 2020.3 ainda não finalizou. Estimamos que atinja pelo menos 200 concluintes. O valor abaixo do esperado é decorrente da desistência dos estudantes 
em face da metodologia de ensino e dificuldades de permanência na universidade em face de situações financeiras e de trabalho, modificadas pelo 
cenário pandêmico 

Questionamento da comissão 

Sugere-se que a instituição de forma multissetorial, não só a PROGEAC, avalie e busque alternativas à problemática de modo articulado. Indica-se observar 
que a "desistência dos estudantes em face da metodologia de ensino e dificuldades de permanência na universidade em face de situações financeiras e de 
trabalho, modificadas pelo cenário pandêmico" não se traduziu em maiores índices de evasão no período (talvez por razões metodológicas). 
 
Solicita-se que a pró-reitoria envie ao Comitê avaliador as propostas de soluções em implementação para que permita uma avaliação mais qualificada. 

Resposta final do Gestor 

A meta para o indicador era de 350 e o resultado de 192 estudantes concluintes em 2020 (55% da meta). A não tradução em maiores índices de evasão foi 
devida a ação da Progeac para evitar cancelamento de matrícula por abandono de curso durante a pandemia (através de resolução). Tratamos aqui de 
fatores sobre os quais a Universidade não tem governabilidade, todos eles oriundos do contexto pandêmico. Os quadrimestres letivos foram tornados 
“opcionais” aos estudantes, justamente porque não há, nesse contexto de pandemia, como obrigar o estudante, com todas as dificuldades que a pandemia 
trouxe às vidas pessoais/profissionais das pessoas, a continuar seus estudos durante a pandemia, levando à conclusão de seu curso. Ainda assim, tivemos 
bom atendimento ao ensino remoto, obtendo como resultado 55% do estabelecido em meta – lembrando ainda que a meta foi traçada sem considerar o 
contexto da pandemia. Houve, ainda, o citado engajamento multissetorial como, por exemplo, a Proaf na promoção de diversos editais de apoio financeiro 
e de suporte tecnológico, como concessão de equipamento e chips de internet, auxiliando a permanência estudantil; as Coordenações de Campus, que 
trabalharam na disponibilização do suporte tecnológico aos estudantes, etc. Acredito que a Universidade, e não apenas a Progeac, esgotou as ações 
possíveis, com as condições de que dispomos (orçamento, estrutura etc.), para permanência estudantil durante a pandemia e, consequentemente, a 
conclusão de curso para os formandos. 
Há ainda questões inerentes à natureza do indicador, nitidamente dispostas em diversos relatórios e análises da Educação Superior. Segundo o MEC, apenas 
40% dos estudantes que ingressaram em um curso de graduação entre 2010 e 2019 concluíram seus cursos. Isso nos leva a 60% de desistência em toda 
Educação Superior. Apenas isso já revela tratar-se de um problema para além da UFSB, enraizada em questões culturais profundas. Desde 2018, com a 
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assunção da atual equipe de gestão da UFSB, foram criados novos cursos profissionalizantes (mais atrativos), revisados e reformulados os Projetos 
Pedagógicos dos Cursos existentes, cursos replicados têm sido descontinuados, a oferta de vagas de cursos de baixa procura interna tem sido invertida 
para que a maior parte dessas sejam ofertadas externamente, além de um longo e árduo trabalho de orientação junto aos Colegiados de Curso tem sido 
empreendido pela Progeac. Todas essas ações, e muitas outras, se relacionam com a egressão dos nossos estudantes, mas é importante que tenhamos a 
clareza saber que sempre existirá evasão e retenção, embora a Universidade se esforce para controlar essas taxas. 

 

Objetivo Estratégico - Consolidar e ampliar o Ensino de Graduação 

Indicador - Número de Docentes ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 383         

Justificativa - Verificar com a PROGEPE 

Questionamento da comissão 

Fundamental ter a explicação da diferença entre o número esperado e o alcançado, solicita-se desta forma as justificativas que incluam também explicação 
da diminuição do número de docentes em relação ao ano base (2019). 

Resposta final do Gestor 

Este dado é fornecido pela Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (Progepe), não tendo a Progeac a relação de docentes da UFSB. 
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Objetivo Estratégico - Consolidar e ampliar o Ensino de Graduação 

Indicador - Índice de Concluintes por Ingressantes ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 0,21 0,15 0,26 0,11 Abaixo do Mínimo 

Justificativa - - concluintes graduação: 2020 ainda não foi concluido. O resultado informado no relatório TCU foi 117, o resultado atual é 192, sendo que o 
Q 2020.3 ainda não finalizou. Estimamos que atinja pelo menos 200 concluintes. O valor abaixo do esperado é decorrente da desistência dos estudantes 
em face da metodologia de ensino e dificuldades de permanência na universidade em face de situações financeiras e de trabalho, modificadas pelo 
cenário pandêmico 

Questionamento da comissão 

Sugere-se que haja busca de alternativa(s) de forma multissetorial  (não somente a PROGEAC) à problemática. Solicita-se que as soluções pensadas ou em 
implementação sejam enviadas a este Comitê, assim como explicações adicionais para a justificativa, de modo a permitir uma avaliação mais qualificada. 
Pede-se levar em conta que a "desistência dos estudantes em face da metodologia de ensino e dificuldades de permanência na universidade em face de 
situações financeiras e de trabalho, modificadas pelo cenário pandêmico" não se traduziu em maiores índices de evasão no período (talvez por razões 
metodológicas?). 

Resposta final do Gestor 

A meta para esse indicador foi de 21% e o resultado informado de 11% para 2020, contudo houve erro no cálculo do resultado 2020. A divisão foi realizada 
com o número de concluintes (192) pelo número da meta estabelecida para 2020 de ingressantes (1.650), e não pelo número real de ingressantes em 2020 
(1.331). Pede-se correção do valor do resultado para 14%. 
As respostas a ambas as questões – número de concluintes e número de ingressantes – constam nos itens 5 e 3 deste documento. 
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Objetivo Estratégico - Promover a redução dos índices de retenção e evasão nos cursos de graduação 

Indicador - Índice de evasão nos cursos de graduação ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 0,12 0,1 0,18 0,0146 Acima do máximo  

Justificativa 

Questionamento da comissão 

Para que o Comitê possa avaliar de forma mais qualificada, solicita-se: 1- que o resultado seja revisto (por ser muito distante do projetado); 2- as 
justificativas para o resultado alcançado, visto que, em 2020, a meta alcançada superou em 6 (seis) vezes o resultado esperado para 2024. Pede-se que nas 
justificativas leve-se em consideração que a "desistência dos estudantes em face da metodologia de ensino e dificuldades de permanência na universidade 
em face de situações financeiras e de trabalho, modificadas pelo cenário pandêmico" não se traduziu em maiores índices de evasão no período (talvez por 
razões metodológicas?). 
 
Indica-se, adicionalmente, que as metas de 2021 em diante sejam reavaliadas. 

Resposta final do Gestor 

Considerando-se evasão como a saída prematura do estudante da Universidade sem conclusão de seu curso, já foi informado previamente pela Pró-reitoria 
o motivo para o valor extremamente abaixo da meta. Desde 2019 a UFSB tem três principais alimentadores da evasão: cancelamento de matrícula por 
solicitação do estudante, cancelamento de matrícula por denúncias de fraude em cotas e cancelamento de matrícula de ofício por abandono de curso (esta, 
realizada pela Progeac a cada período letivo). 
Com o início da pandemia, a Progeac propôs ao Conselho Universitário, como uma das medidas de adequação ao contexto pandêmico, a suspensão do 
cancelamento de matrícula por abandono de curso e, simultaneamente, a concessão de extensão de prazo máximo para conclusão de curso para estudantes 
que optassem por não cursarem os quadrimestres durante o período. Com isso, evitou-se que o valor da evasão aumentasse subitamente para níveis 
possivelmente alarmantes em um quadro de matrículas ainda abaixo do valor esperado para 8 anos de existência da Universidade. 
Essas medidas foram propostas e aprovadas pelo Conselho Universitário, consolidando-se nas Resoluções n. 15/2020 e 11/2021. Não houve erro na 
projeção das metas, mas impossibilidade de previsão do contexto pandêmico e sua duração. Acreditamos que uma revisão nas metas para anos seguintes 
só possa ser seguramente proposta a partir da retomada às aulas presenciais, quando a Resolução n. 11/2021 será revogada e voltará a vigorar a aferição 
quadrimestral de abandono de curso. 
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Objetivo Estratégico - Promover a redução dos índices de retenção e evasão nos cursos de graduação 

Indicador - Índice de retenção nos cursos ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 0,3 0,2 0,35 0,1 Acima do máximo 

Justificativa 

Questionamento da comissão 

Solicita-se justificativas para que o Comitê possa avaliar de forma mais qualificada o resultado, visto que a meta alcançada em 2020 é a esperada para 2024. 
Solicita-se que, nas justificativas, leve-se em consideração que a "desistência dos estudantes em face da metodologia de ensino e dificuldades de 
permanência na universidade em face de situações financeiras e de trabalho, modificadas pelo cenário pandêmico" parece não ter influenciado o índice de 
retenção nos cursos (talvez por razões metodológicas?). 
Neste sentido, indica-se revisão da metodologia de avaliação e também das metas de 2021 em diante. 

Resposta final do Gestor 

O cálculo realizado para projeção das metas estava incorreto. Levando-se em consideração a fórmula disposta pelo MEC (alunos retidos no ano / alunos 
ativos no ano * 100), realizamos novas projeções, motivo pelo qual solicitamos correção das metas a partir de 2020: 20%, 18%, 15%, 12% e 10%. Ainda, o 
resultado correto para 2020 foi de 15%. 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Estratégico - Número de programa de acompanhamento acadêmico 
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Indicador - Número de programa de acompanhamento 
acadêmico 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 7 4 8 4 Mínimo atingido 

Justificativa - programas de acompanhamento acad.: incapacidade de atingir a meta devido à falta de capital humano; a situação da pandemia forçou um 
trabalho extraordinário à Pró-reitoria de Gestão Acadêmica, colocando em segundo plano as metas de programas planejados 

Questionamento da comissão 

Solicita-se que as soluções propostas ou em implementação sejam enviadas a este Comitê para permitir uma avaliação mais qualificada e que a meta de 
2021 seja revista. 

Resposta final do Gestor 

Hoje a Diretoria de Ensino-Aprendizagem (DEA)/ Progeac atua na coordenação/supervisão de quatro grandes programas de acompanhamento acadêmico: 
o Programa de Monitorias Acadêmicas, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), o Programa de Residência Pedagógica e o Programa 
de Acompanhamento Acadêmico (PROA). Está previsto na meta do PDU de 2022 a implementação de apenas mais um programa de acompanhamento 
acadêmico: as tutorias em equipes de aprendizagem ativa. Sua consolidação perpassará pela consolidação definitiva do Programa de Monitorias 
Acadêmicas, haja vista a reserva de orçamento para a sua execução. Portanto, solicita-se que a meta do PDI de 2021 seja ajustada para 4 programas e anos 
seguintes sejam corrigidos para 5 programas. 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Estratégico - Promover a redução dos índices de retenção e evasão nos cursos de graduação 
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Indicador - Número de programas ações criadas para 
redução da evasão e retenção 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 2 1 3 1 Mínimo atingido 

Justificativa -programas de acompanhamento acad.: incapacidade de atingir a meta devido à falta de capital humano; a situação da pandemia forçou um 
trabalho extraordinário à Pró-reitoria de Gestão Acadêmica, colocando em segundo plano as metas de programas planejados 

Questionamento da comissão 

Solicita-se que as soluções propostas ou em implementação sejam enviadas a este Comitê para permitir uma avaliação mais qualificada e ainda sugere-se 
que a meta de 2021 seja reavaliada. 

Resposta final do Gestor 

A DEA/Progeac atua em dois programas fixos que possuem dupla função: promover o acompanhamento de estudantes ao tempo em que reduz a evasão 
e a retenção. O Programa de Monitorias Acadêmicas e o Programa de Acompanhamento Acadêmico (PROA) encontram-se em execução, cumprindo a meta 
para 2021 indicada no PDI. Para o ano de 2022, mais um programa será implementado com vistas a reduzir a evasão e retenção por meio do 
acompanhamento acadêmico: as tutorias em equipes de aprendizagem ativa. Neste sentido, a meta para 2022 e anos seguintes deverá ser aumentada 
para 3. 
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Objetivo Estratégico - Promover o acompanhamento dos egressos 

Indicador - Índice de Sucesso da Graduação ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 33% 23% 40%  34% Acima da meta  

Justificativa 

Questionamento da comissão 

Para uma avaliação mais qualificada do Comitê, solicita-se justificar o porquê do indicador não ter sido calculado e, ainda,  propostas de adequação das 
metas dos próximos anos, caso o resultado seja distante do planejado. 

Resposta final do Gestor 

Houve falha de interpretação quanto ao nome do indicador. Foi solicitado ao Setor de Indicadores Acadêmicos o valor do resultado para 2020 com o nome 
“Índice de Sucesso na Graduação”, por isso não obtivemos retorno. Tratamos, internamente, o índice como “Taxa de Sucesso na Graduação – TSG”. O 
resultado para 2020 da TSG foi de 34%, contra a meta de 33%. Quanto às metas já estabelecidas, entendemos que devem permanecer, embora não 
tenhamos ainda como antecipar o efeito da pandemia na TSG para 2022, quando teremos alguns cursos de 2º ciclo atingindo o prazo regular de conclusão 
de suas primeiras turmas. 
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Objetivo Estratégico - Promover o acompanhamento dos egressos 

Indicador - Número de programas de acompanhamento 
de egressos 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 4 1 4 1 Mínimo atingido 

 
Justificativa 

Questionamento da comissão 

Para uma avaliação mais qualificada do Comitê, solicita-se justificativa e propostas de alterações devido ao resultado obtido em 2020. 

Resposta final do Gestor 

A meta era de 1 programa, que seria o primeiro estabelecido para acompanhamento de egressos. O resultado foi 1, atingindo a meta. Antecipo que a meta 
para 2021 era a mesma, mantendo o programa lançado e aperfeiçoando-o, o que já ocorreu. O primeiro relatório do programa está em elaboração e seus 
dados serão disponibilizados para a Universidade em breve. 
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Objetivo Estratégico - Promover o acompanhamento dos egressos 

Indicador - Número de instrumentos para conhecer a 
opinião dos egressos 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 1 1 1 1 Meta atingida 

Justificativa 

Questionamento da comissão 

Sugere-se certificar que, preferencialmente, os valores mínimo e máximo não coincidam com o valor esperado para os próximos anos. 

Resposta final do Gestor 

De fato. Pedimos a correção dos valores mínimos e máximos de acordo com o que segue: 
Ano x valor esperado x valor mínimo x valor máximo 
2021 x 2 x 1 x 3 
2022 x 3 x 1 x 4 
2023 x 3 x 1 x 4 
2024 x 3 x 1 x 4 
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Objetivo Estratégico - Implantar programas de acompanhamento e tutoria para estudantes com dificuldades acadêmicas 

Indicador - Número de programas criados ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 4 2 5 2 Mínimo atingido 

Justificativa 

Questionamento da comissão 

Solicita-se a justificativa ao resultado obtido em 2020 de modo a permitir uma avaliação mais qualificada do Comitê. Ainda sugere-se reavaliar as metas 
para 2021 em diante. 

Resposta final do Gestor 

Os dados indicados na tabela referente ao objetivo estratégico n. 4 são lidos em conjunto com os programas de acompanhamento acadêmico e ações 
criadas para redução da retenção e evasão indicados no objetivo estratégico n. 2. Isso porque não há um programa de acompanhamento acadêmico de 
estudantes de graduação que não tenha por objetivo frear os índices de evasão acadêmica. O mesmo se diz de programas criados para auxiliar estudantes 
com dificuldades acadêmicas (objetivo estratégico n. 4): ao orientar um estudante quanto ao seu percurso acadêmico ou monitorando o seu 
desenvolvimento num componente curricular estamos atuando no sentido de impedir o aumento da retenção pela reprovação ou abandono da disciplina 
por desistência, índices que refletem diretamente no incremento da evasão e retenção indicados no objetivo estratégico n. 2. 
Dito isso, em 2020 não foi possível dobrar a meta do ano base: continuamos com 2 programas de acompanhamento e tutoria criados para estudantes com 
dificuldades acadêmicas. O mesmo dado deverá ser incluído em 2021. Para 2022 em diante a meta deverá ser ajustada para 3, tendo em vista a futura 
criação do Programa de Tutorias. 
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Objetivo Estratégico - Implantar programas de acompanhamento e tutoria para estudantes com dificuldades acadêmicas 

Indicador - Número de programas executados ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 4 2 5 2 Mínimo atingido 

Justificativa 

Questionamento da comissão 

Solicita-se a justificativa ao resultado obtido em 2020 de modo a permitir uma avaliação mais qualificada do Comitê. Sugere-se repensar as metas para 
2021 em diante. 

Resposta final do Gestor 

Em 2020, não foi possível dobrar a meta do ano base: continuamos com 2 programas de acompanhamento e tutoria executados: o Programa de Monitorias 
Acadêmicas e o Programa de Acompanhamento Acadêmico (PROA). O mesmo dado deverá ser incluído em 2021. Para 2022 em diante, a meta deverá ser 
ajustada para 3, tendo em vista a futura execução do Programa de Tutorias. 
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Objetivo Estratégico - Implantar programas de acompanhamento e tutoria para estudantes com dificuldades acadêmicas 

Indicador - Número de alunos acompanhados pelos 
programas 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 600 300 800  440 Acima do mínimo  

Justificativa 

Questionamento da comissão 

Para uma avaliação mais qualificada do Comitê, solicita-se justificativa do porquê do indicador não ter sido calculado e, ainda,  propostas de adequação 
das metas dos próximos anos, caso o resultado seja distante do planejado. 

Resposta final do Gestor 

Não houve indicação dos dados de 2020 no período solicitado pois o Programa de Monitorias, programa com maior impacto na comunidade discente, 
aguardava a consolidação do quadrimestre 2020.3 no ano de 2021. Foram ao todo 440 estudantes acompanhados em 2020. O número ficou abaixo da 
meta prevista para 2020 em consequência da pandemia da Covid-19, que culminou no cancelamento da oferta de disciplinas que estavam contempladas 
com monitores para acompanhamento dos estudantes. Dos 16 projetos previstos, apenas 2 se mantiveram em 2020.1, reduzindo drasticamente a meta 
prevista para 2020. Além disso, com a suspensão do calendário acadêmico em março de 2020 e sua retomada apenas em agosto, ficaram igualmente 
comprometidas as ações de orientação individual e coletiva do Programa de Acompanhamento Acadêmico, contribuindo para o não alcance da meta 
prevista. 
As metas para 2021 em diante não precisarão ser reduzidas. Possivelmente serão ajustadas para cima no próximo ano, tendo em vista a expectativa de 
ampliação do número de discentes acompanhados pelos programas a partir da reserva orçamentária para execução das monitorias acadêmicas no 
quadrimestre 2021.3 e da ação de conscientização da comunidade discente sobre o Programa de Acompanhamento Acadêmico por meio da exibição de 
vídeos na Semana de Acolhimento e da previsão de orientação coletiva ainda neste ano de 2021. 

 

 




