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APRESENTAÇÃO 

 

O relatório de autoavaliação apresenta os resultados e análise da pesquisa 

realizada junto à comunidade acadêmica do Programa de Pós-graduação em 

Recursos Genéticos Vegetais da Universidade Estadual de Feira de Santana 

(PPGRGV-UEFS) referente ao ano de 2020. O processo de autoavaliação (projeto, 

coleta de dados e relatório) foi conduzido por uma Comissão de Autoavaliação 

formada por representantes docentes (prof. Hugo Neves Brandão e profa. Alone Lima 

Brito), discente (Rosembrando Sosthenes Leite Carvalho Filho) e Representante do 

Corpo Técnico-Administrativo (Maria da Conceição Nogueira Correia). A 

autoavaliação foi realizada em consonância com a Instrução Normativa (n.01/2020) 

da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação da UEFS que trata das diretrizes para a 

Autoavaliação dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UEFS no 

quadriênio 2017-2020.  

Para se obter avaliação dos diversos segmentos universitários, a respeito da 

infraestrutura, da gestão do Programa e de outros aspectos que podem influenciar 

nos resultados do Programa, foi feito um levantamento com docentes, discentes e 

técnicos, através de formulário Google Forms. Após este levantamento, para a 

tabulação dos dados utilizou-se o Statistical Packages for the Social Sciences (SPSS), 

software que ajuda na análise de dados quantitativos, bem, como, o Excel, para a 

elaboração de gráficos. 

Neste relatório, constam os resultados dos questionários aplicados com 

egressos, discentes, docentes e servidores técnicos do PPGRGV, assim como a 

análise crítica e reflexiva dos resultados pela Comissão de Autoavaliação, com as 

perspectivas futuras.  
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1 AVALIAÇÃO DOCENTE 

 
 

O Programa de Pós-graduação em Recursos Genéticos Vegetais (PPGRGV) 

possui 23 docentes, sendo 69,6% permanentes, 21,7%, colaboradores e 8,7%, 

visitantes. 

Para o processo de coleta de dados foi enviado um Formulário para todos os 

docentes, sendo que 18 deles responderam a esta pesquisa, que corresponde a 78,26 

% do total, sendo que, dentre os que responderam, 72,2% foram docentes 

permanentes, 16,7%, colaboradores e 11,1%, visitantes. 

Dentre os aspectos avaliados, um deles se refere a carga horária de dedicação 

ao Programa e, dentre os que responderam, 27,78% dedicam 1 a 5 horas semanais 

ao Programa, 38,89%, 6 a 10 horas, 11,11%, 12 a 15 horas, 16,67%, 20 horas e 

5,56%, 30 horas semanais ao Programa, conforme gráfico 1, a seguir. 

 
Gráfico 1 - Carga horária dedicada ao Programa, pelos docentes 

 
Fonte: pesquisa direta, 2020 

 

 

O Programa possui 03 (três) linhas de pesquisa e outro ponto que precisamos 

destacar é se os docentes  se sentem contemplados(as) na Linha de Pesquisa na qual 

encontram-se inseridos(as), 94% disseram sim e 6% disseram serem contemplados 

parcialmente, conforme gráfico 2, a seguir. 
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Gráfico 2 - Adequação do docente à Linha de Pesquisa 

 
Fonte: Pesquisa direta Google Forms, 2020 

 
 

Sobre a frequência de oferta de disciplina, dentre os que responderam, 67% 

ofertam disciplinas 1 vez por ano, 22% dos docentes ofertam 1 vez a cada 2 anos, 

11,1% ofertam 2 vezes por ano, conforme demonstra o gráfico 3, a seguir.     

 

Gráfico 3 - Frequência da oferta de disciplinas, pelos docentes 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2020 

 
 

Foi questionado aos docentes quais  instrumentos didáticos são utilizados nas 

disciplinas. Assim, 100% utilizam aulas expositivas, 44,4% Lista de discussão, 94,4% 

Seminários, 33,3% Redes sociais, 5,6% artigos resenhas e resumos, como também, 

5,6% utilizam outros instrumentos, como Atividade experimental, discussão de artigos, 

Google sala de aula, Equipamentos e materiais de laboratório, prática de laboratório, 
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Avaliação ad hoc de projetos, pré-dissertação e pré-tese, Grupos de discussão para 

análise de temas específicos, entre outros, conforme gráfico 4, a seguir. 

  

Gráfico 4 - Instrumentos didáticos utilizados nas disciplinas 

 
Fonte: Pesquisa direta, Google Forms, 2020 

 
 

Constata-se que o quantitativo de docentes que utilizou as redes sociais 

(33,3%) foi maior quando comparado aos anos anteriores, já que essa não era uma 

prática comum no dia a dia do exercício docente no Programa, que é totalmente 

presencial, porém em função da pandemia, as atividades remotas passaram a fazer 

parte. 

Mesma situação foi observada sobre a utilização de atividade didática remota, 

em que 61,1% afirmaram utilizar, 33,3% não utilizam e 5,6% utilizam eventualmente 

(Gráfico 5). Para melhorar o desempenho dos docentes nas atividades remotas a 

Universidade ofertou cursos sobre o uso das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC). Essa capacitação proporcionou um aumento da oferta de 

disciplinas no segundo semestre de 2020, resultando em doze disciplinas ministradas 

remotamente em 2020.2. Cabe ressaltar que em anos anteriores a nossa oferta 

semestral é de 12 a 13 disciplinas.  
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Gráfico 5- Utilização de atividades remotas pelos docentes 

 
Fonte: Pesquisa direta, Google Forms, 2020 

 

Aqui podemos perceber que 61,1% dos docentes afirmaram utilizar atividades 

remotas e um percentual considerável 33,3% responderam que ainda não utilizam, tal 

fato pode ser justificado pelo fato desses docentes não terem ofertado disciplina 

remota em 2020. 

Sobre o tipo de atividade remota, os docentes que utilizam informaram: Aulas 

pelo Meet e Avaliações pelo Google Forms, Google Sala de aula, Videoconferências 

pelo Google Meet, atividades assíncronas pelo Google Classroom, ferramentas para 

estudo dirigido (Google Forms) e para estudo individual, Vídeo aulas; confecção de 

livretos a partir de levantamento bibliográfico; consulta de links específicos, atividades 

de fixação e artigos científicos, aulas expositivas, encontros para dúvidas e 

esclarecimentos via Google Meet. No ano de 2020, toda aula expositiva, seminários e 

avaliações ad hoc foram feitos remotamente. 

Quanto a atualização do Curriculum Lattes, 50% dos docentes responderam 

que atualizam semestralmente, 27,8%, mensalmente. Os demais, atualizam sempre 

que há necessidade. Este é um ponto importante a ser tratado, porque os dados do 

Curriculum são importantes para a gestão do RGV. 

Levantamos alguns itens para serem avaliados: aulas, orientação, participação 

em eventos, produção científica, relacionamento com os demais setores, 

relacionamento dom o PPGRGV, incentivo aos discentes e/ou realização de 

atividades que contribuam para a inserção social e, também, internacional.  Para a 

avaliação foi criada uma classificação em escala gradual (sendo 1 a menor nota e 5 a 

maior: Muito Insatisfatório (1), Insatisfatório (2), Regular (3), Satisfatório (4), Muito 
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Satisfatório (5). A partir do cálculo da média ponderada, obtivemos o que consta no 

Gráfico 6, a seguir. 

 

Gráfico 6 - Autoavaliação do docente – média ponderada 

 
Fonte: pesquisa direta, 2020 

 

  

Quanto à Avaliação da Participação dos Discentes em Disciplinas, feita pelos 

docentes, as questões foram classificadas em escala gradual, sendo 1-Muito 

Insatisfatório, 2, insatisfatório, 3-Regular 4- Satisfatório e 5-Muito Satisfatório. Entre 

as questões avaliadas (Gráfico 7) tivemos os seguintes resultados: Relacionamento 

com colegas e docentes (4,94%), capacidade de trabalho em grupo (4,33%), 

capacidade de expressão oral (3,94%), capacidade de escrita (3,5%), capacidade de 

leitura (3,72%), cumprimento de prazos (4,44%), realização de tarefas (4,56%), 

participação dos discentes nas aulas (4,22%), interesse dos discentes pela disciplina 

(4,17%), pontualidade (4,44%) e assiduidade (4,67%). Pode-se observar através 

dessa avaliação que os docentes estão satisfeitos com o alunado, pois entre os itens 

avaliados tivemos uma classificação entre regular a satisfatório. Mas precisamos nos 

atentar para a melhoria de 03 pontos que ficaram classificados como regular, ou poucp 

acima, a capacidade de leitura, escrita e expressão oral, o que exigirá do Programa, 

definir ações para melhoria desses itens. 

 

  

 -  1,00  2,00  3,00  4,00  5,00

Aulas

Orientação

Sua Participação em eventos

Prod. Científica

Relac.outros Setores

Relac. RGV

Incentivo a inserção de discentes

4,17 

4,29 

3,05 

3,26 

3,89 

4,32 

3,56 

Média ponderada

A
sp

ec
to

s 
av

al
ia

d
o

s

Auto avaliação do docente 
Média ponderada



11 
 

Gráfico 7 - Avaliação do docente sobre a participação do discente 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2020 
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2 AVALIAÇÃO DA ORIENTAÇÃO – PELO DOCENTE 

 

Foi solicitado aos docentes a avaliação sobre o processo de orientação 

conforme critérios a seguir: Incentivo à produção científica do (a) orientando (a), 

analisa criteriosamente os textos produzidos, frequência e qualidade dos encontros 

de orientação, disponibilidade para o debate e a exposição de ideias, condução da 

construção do trabalho e relacionamento com o (a) orientando (a). As questões foram 

classificadas em escala gradual (sendo 1 a menor nota e 5 a maior: Muito Insatisfatório 

(1), Insatisfatório (2), Regular (3), Satisfatório (4), Muito Satisfatório (5). Feita a média 

ponderada, foram obtidos os dados a seguir (Gráfico 8), sobre a autoavaliação do 

docente, no processo de orientação, cujas médias ficaram acima de 4,0, mostrando 

que os docentes se sentem satisfeitos com a atuação de seus orientandos. 

  

Gráfico 8 - Autoavaliação do docente orientador 

 

Fonte: Pesquisa direta, 2020 

 

O docente orientador avaliou os orientandos nos seguintes itens: Capacidade 

da expressão oral, capacidade da escrita, capacidade de leitura, capacidade da 

análise crítica dos dados obtidos, cumprimento de prazos, assiduidade e qualidade do 

relacionamento. As questões foram classificadas em escala gradual (sendo 1 a menor 

nota e 5 a maior: Muito Insatisfatório (1), Insatisfatório (2), Regular (3), Satisfatório (4), 

Muito Satisfatório (5). Os resultados são apresentados no gráfico 9, destacando como 
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pontos críticos, a capacidade de escrita, de leitura e de análise de dados, que ficaram 

abaixo da nota 4,0, sendo classificados com regular. 

 

Gráfico 9 – Avaliação do docente orientador sobre os discentes 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2020 

 

  

 -  1,00  2,00  3,00  4,00  5,00

Qualidade do Relacionamento

Assiduidade

Cumprimento de prazos

Capacidade de análise crítica dos dados obtidos

Capacidade de leitura

Capacidade de escrita

Capacidade de expressão oral

4,78 

4,39 

4,11 

3,83 

3,83 

3,39 

4,11 

Média ponderada

C
o
m

p
e
tê

n
c
ia

s
 o

b
s
e
rv

a
d
a
s

Avaliação do orientador sobre os discentes 



14 
 

3 AVALIAÇÃO DA ORIENTAÇÃO – PELOS DISCENTES 

 

Foram obtidas 34 respostas, que equivale a 48% do número total de discentes 

ativos (71 discentes matriculados). Destas, 23 respostas foram de discentes do 

doutorado (67,6 % dos respondentes) e 11 respostas, do mestrado (32,4 %). Foi 

considerada a mesma escala, (sendo 1 a menor nota e 5 a maior: Muito Insatisfatório 

(1), Insatisfatório (2), Regular (3), Satisfatório (4), Muito Satisfatório (5). 

Foram solicitadas avaliações sobre o relacionamento com (a) orientador(a), 

frequência aos encontros com o(a) orientador(a), disponibilidade para o debate e a 

exposição de novas ideias, desenvolvimento do trabalho de acordo com o que foi 

discutido nos encontros de orientação, Incentivo do(a) orientador(a) à produção 

científica, cumprimento dos prazos no retorno das atividades pelo(a) orientador(a), 

disponibilidade ao debate e à exposição de novas ideias e sua produção bibliográfica 

durante o Curso. 

Sobre a avaliação dos estudantes com relação ao processo de orientação, as 

médias foram acima de 4,0. Sobre a autoavaliação acerca de sua própria produção 

bibliográfica, a média foi de 3,82, o que demonstra que a avaliação dos docentes está 

condizente com a percepção dos discentes. Isso leva a pensar em estratégias que 

melhorem a capacidade da leitura, escrita e análise dos discentes. Vide gráfico 10. 

 

Gráfico 10 - Autoavaliação do discente sobre o processo de orientação 

 

Fonte: pesquisa direta, 2020 
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Com relação aos fatores que podem aumentar a produção científica, os 

discentes pontuaram como os de maior impacto, recursos financeiros para tradução e 

publicação e fatores de ordem pessoal, seguidos do apoio/incentivo do orientador e 

da infraestrutura do curso, conforme demonstra o quadro 1, a seguir. 

 

Quadro 1 - Fatores que podem contribuir para aumentar a produção dos 
discentes 

Fatores que podem aumentar a produção dos discentes Percentuais 

Apoio/incentivo do orientador 32,40% 

Melhoria da Infraestrutura do curso 23,50% 

Recursos financeiros para tradução e publicação 64,70% 

Fatores de ordem pessoal 52,90% 

Atraso no desenvolver do trabalho devido a pandemia 2,90% 

Agilidade na solicitação das avaliações 2,90% 

No caso desse primeiro, a pandemia  2,90% 
Fonte: Pesquisa direta, 2020 

 

Em relação a participação dos discentes em curso e eventos no ano de 2020, 

podemos perceber que tivemos a participação de um número expressivo em 

Seminários (67,6%), Simpósios e Congressos nacionais (67,6%) e cursos (82,4%), 

conforme dados apresentados no gráfico 11. Tivemos participação pequena em 

congressos internacionais (17,6%) e um percentual pequeno (5,9%) não participaram 

de nenhuma atividade.  

 

Gráfico 11 – participação dos discentes em eventos científicos durante o curso 

 
Fonte: Pesquisa direta, google forms, 2020 

 

Ainda sobre a orientação, apresentamos a seguir comentários dos discentes, 

sobre o processo de orientação: 
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• Considero muito satisfatória a orientação recebida. No momento não 
tenho sugestões. 

• Não tenho que reclamar, pois minha orientadora é bastante ativa e 
incentivadora. 

• Pra mim, está ótimo. Minha orientadora cumpre com o que se propõe a 
fazer. 

• No momento satisfeita com a disponibilidade em orientação do meu 
orientador. Espero que permaneça assim, até o final. 

• Minha orientadora é perfeita! 

• Ser mais presente. 

• Meus orientadores são perfeitos, sempre à disposição para ajudar, tirar 
dúvidas, incentivar... 

• Maior acompanhamento da escrita, no mais a orientação é excelente.  

• Diante da disponibilidade dos recursos e situação de pandemia, todos 
os recursos ofertados pelo orientador, disponibiliza a melhora do meu 
trabalho. 

• Retorno mais rápido das versões encaminhadas para correções. 

• No momento não podemos nos reunir presencialmente devido à 
pandemia. Acredito que tão logo possa, nosso trabalho será melhorado 
bastante. 

• Meu orientador já tem buscado novas parcerias para melhorar o 
trabalho 

• Angelica é perfeita! 

• A orientadora é muito presente em sua função e considero nossa 
parceria muito satisfatória. 

• Me dou por satisfeita com a orientação do docente. 

• Acredito que os fatores que influenciam negativamente na produção do 
trabalho independem da orientação em si, tenho um bom 
relacionamento com a orientadora e estou bastante satisfeita.  

• Por enquanto o andamento do projeto e a forma de orientação estão 
adequados e condizentes, a orientadora sempre que solicitada auxilia 
de forma rápida e eficiente. 

 

Com base nas respostas dos discentes, podemos constatar que eles 

consideram que a orientação feita pelos docentes está adequada e, conforme disse 

uma aluna, que necessita “maior acompanhamento na escrita”, isto aponta para uma 

questão apresentada anteriormente pelos docentes, da dificuldade dos discentes na 

leitura, escrita e expressão oral, que certamente é oriunda da base de estudos desses 

discentes. Neste sentido, o programa deve estabelecer estratégias e ações, buscando 

intercâmbio com a área de Letras, ofertando oficinas e/ou minicursos sobre 

construção de texto, ou algo nesta direção. Como ação já efetivada, o Programa 

inseriu “Comunicação Científica” no quadro de disciplinas do programa, já que antes 

era ofertada como Tópicos Especiais, com uma carga horária de apenas 45 horas e 

agora já inserida com carga horária de 60 horas. 

A respeito do que o orientador poderia fazer para melhorar ainda mais a 

orientação ao seu trabalho, algumas respostas foram sinalizadas: 
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− No momento não podemos nos reunir presencialmente devido à 
pandemia. Acredito que tão logo possa, nosso trabalho será melhorado 
bastante. 

− Pra mim, está ótimo. Minha orientadora cumpre com o que se propõe a 
fazer. 

− Meus orientadores são perfeitos, sempre à disposição para ajudar, tirar 
dúvidas, incentivar... 

− Ser mais presente. 

− Diante da disponibilidade dos recursos e situação de pandemia, todos 
os recursos ofertados pelo orientador, disponibiliza a melhora do meu 
trabalho. 

− No momento satisfeita com a disponibilidade em orientação do meu 
orientador. Espero que permaneçam assim, até o final. 

− Considero muito satisfatória a orientação recebida. No momento não 
tenho sugestões. 

− A orientadora é muito presente em sua função e considero nossa 
parceria muito satisfatória. 
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4 AVALIAÇÃO DO DISCENTE SOBRE O ESTÁGIO DOCÊNCIA 

 

Sobre a disciplina de Estágio em Docência, as questões também foram 

classificadas em escala gradual (sendo 1 a menor nota e 5 a maior: Muito Insatisfatório 

(1), Insatisfatório (2), Regular (3), Satisfatório (4), Muito Satisfatório (5). Foram 

investigadas as seguintes questões: relação da disciplina com a Área de 

Concentração do Programa; cumprimento da carga horária da disciplina; pertinência 

das referências bibliográficas; e contribuição da disciplina para aquisição de novos 

conhecimentos e desenvolvimento de novas habilidades, sendo bem avaliadas pelos 

discentes, conforme Gráfico 12, a seguir. Os resultados demonstram uma avaliação 

satisfatória dos discentes em relação a disciplina.  

 

Gráfico 12 - Avaliação da disciplina Estágio docência, pelos discentes 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2020 

 

 

Foi perguntado aos discentes sobre outras questões, com a possibilidade de 

assinalarem Sim, Não, Em parte/talvez. Observa-se que, sobre as competências dos 

discentes na prática pedagógica do estágio docência aparecem algumas respostas 

“em parte/talvez”, o que leva a concluir que estes itens precisam ser avaliados e 

discutidos em conjunto com discentes e docentes, de modo processual e contínuo 

para que possamos melhorar a atuação dos nossos discentes durante a disciplina. O 

gráfico 13, a seguir, apresenta a percepção dos discentes. 
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Gráfico 13 – Avaliação do Estágio docência pelos discentes 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2020 

 

 

Sobre a prática pedagógica desses discentes em estágio docência, foram 
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Satisfatório (4), Muito Satisfatório (5). 
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Gráfico 14 – Autoavaliação da prática pedagógica dos discentes no Estágio 
docência 

 
 

Fonte: Pesquisa direta, 2020 
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5 AVALIAÇÃO DOS DISCENTES SOBRE O CURSO 

 

Foi solicitado aos discentes que avaliassem as disciplinas, abrangendo as 

disciplinas ofertadas no ano de 2020 (2020.1 e 2020.2). Foram levantadas algumas 

questões, classificadas em escala gradual, sendo 1 a menor nota e 5 a maior: Muito 

Insatisfatório (1), Insatisfatório (2), Regular (3), Satisfatório (4), Muito Satisfatório (5). 

A partir das notas obtidas, calculamos a média ponderada. 

As médias ponderadas se situaram acima de 4 e muitas próximas de 5. Esta 

avaliação será feita semestralmente, em cada disciplina, para que cada docente tenha 

o feedback final. Isso não isenta o docente de fazer uma avaliação permanente da 

sua prática pedagógica, durante o processo. Foram obtidas 43 respostas, o que 

equivale a 60,6% dos discentes matriculados. Assim, a avaliação sobre as disciplinas, 

está apresentada no quadro 2, a seguir. 

  

Quadro 2 - Avaliação dos discentes sobre as disciplinas 

Sobre as disciplinas 
Média Ponderada 

Doutorado Mestrado 

A disciplina possui relação com a Área de Concentração do 
Programa?          4,76            4,50  

A carga horária da disciplina foi cumprida dentro do 
cronograma          4,61            4,50  

As referências bibliográficas foram pertinentes ao programa 
da disciplina          4,67            4,30  

A disciplina contribuiu para aquisição de novos 
conhecimentos e desenvolvimento de novas habilidades          4,70            4,40  

Média por curso          4,68            4,43  
Fonte: Pesquisa direta, 2020 

 

Os discentes fizeram comentários sobre as disciplinas que cursaram, aspectos 

positivos e/ou negativos, além de sugestões para uma possível melhora da disciplina, 

ou do curso, quais sejam: 

− A disciplina foi ministrada de forma muito clara e objetiva. Por ser um tema 
muito complexo para mim que não tinha muito conhecimento sobre o tema, 
eu senti um pouco de dificuldade, mas foi algo mais pessoal mesmo e não 
tem nada de relação com a didática ou a forma de ministrar. O docente 
conseguiu de forma muito didática contextualizar os temas, dividiu de 
forma bastante interessante e fez com que eu me interessasse pelo tema. 
Aprendi muito e hoje eu tenho uma base para buscar por artigos e entender 
acerca dos fitocompostos. Gostei muito da disciplina! 

− A disciplina Seminário III fez com que eu tivesse a oportunidade de rever 
meu projeto e reavaliar detalhes que não tinham sidos devidamente 
apresentados na época da seleção. Recebi feedback de outros colegas e 
do docente. Achei muito enriquecedora. 
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− O docente exerce com muito empenho sua função, demonstrando domínio 
sobre o tema da disciplina. Sempre disposto a esclarecer dúvida, possui 
boa didática. 

− A disciplina foi ministrada com muita maestria pelas docentes. Gostei muito 
da forma que foi ministrada e da forma de trazer referências e artigos para 
contextualizar com o que vinha sendo ministrado. Aprendi bastante, revisei 
muita coisa e consolidei o aprendizado. Gostei bastante. 

− Por ser um tópico completamente novo pra mim e que envolvia tanto a 
parte de química quanto outros conceitos mais diferentes da minha área 
de pesquisa eu senti um pouco de dificuldades no início do curso, mas que 
foram contornadas pela forma em que o docente apresentava os temas. 
Aprendi muito com a disciplina. 

− A disciplina foi bastante produtiva, o docente tornou os assuntos de fácil 
entendimento mesmo para quem não tem conhecimento da área, foi 
bastante atento para que houvesse a participação de todos e o pleno 
entendimento do conteúdo. Estou bastante satisfeita em como essa 
disciplina foi conduzida. 

− Problemas com as aulas online, muitos adiamentos de aulas, por não ser 
da área tive muita dificuldade de acompanhar a disciplina e compreender 
o conteúdo 

− O conteúdo dessa disciplina é bem denso e necessário, no entanto seria 
legal dividir a aula em 2x na semana. acaba ficando cansativo demais em 
um só dia, e o rendimento é reduzido. 

− A disciplina foi maravilhosa. Não tenho absolutamente nada para sugerir. 
Ótima dinâmica, artigos para complementação das temáticas abordadas e 
as docentes nos ensinaram muito. Amei a forma como foi distribuído os 
temas e as formas de avaliação. 

− A disciplina foi bastante proveitosa. Discutimos muito sobre questões 
envolvendo a vida acadêmica. É sempre bom discutir sobre a postura como 
futuro pesquisador e como devemos pautar nossa carreira com ética e boas 
práticas científicas. 

− A disciplina foi bastante proveitosa. Nunca tinha tido essa disciplina e 
aproveitei cada momento dela. A docente sempre trazia artigos, 
informações, vídeos, etc. Enriquecia a aula e facilitava nosso aprendizado. 
Gostei bastante! 

− As disciplinas ministradas estão contemplando a parte teórica, todavia em 
função da pandemia não estamos tendo os experimentos práticos.  

 

Com relação à percepção dos discentes sobre o curso, foram avaliados alguns 

aspectos, constantes do quadro 3, os quais, em sua grande maioria, foram avaliados 

positivamente, tanto pelos discentes de mestrado quanto de doutorado. 

Os discentes foram questionados sobre cumprimento do cronograma, domínio 

do conteúdo pelo docente, postura e metodologia do docente e práticas avaliativas, 

sendo solicitado que respondessem SIM, Em parte e NÃO. No doutorado, ninguém 

respondeu NÃO e no mestrado, somente 10% dos discentes responderam NÃO para 

a metodologia e postura de respeito do docente. A grande maioria respondeu 

positivamente. Como os resultados desta pesquisa serão apresentados à 

comunidade, os docentes poderão se perceber nas respostas dos discentes. 
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Quadro 3 – Avaliação dos discentes sobre o curso 

AVALIAÇÃO DOS DISCENTES 
Doutorado Mestrado 

SIM 
Em 

parte NÃO SIM 
Em 

parte NÃO 

O cronograma da disciplina foi apresentado e 
cumprido pelo docente (objetivos, conteúdo a ser 
desenvolvido e bibliografia 91% 9%  - 90% 10% - 

O docente demonstra domínio sobre o conteúdo 
apresentado, tratando-o com clareza e objetividade?  91% 9%  - 90% 10% - 

O docente utiliza metodologia (técnicas de ensino e 
recursos didáticos disponíveis) adequada à 
aprendizagem 94% 6%  - 80% 10% 10% 

O docente estimula a utilização de materiais 
complementares (livros, sites, periódicos online, 
áudios, vídeos, entre outros 94% 6% -  80% 20% - 

O docente elabora avaliações compatíveis com os 
conteúdos ministrados em sala de aula 94% 6% -  100% 0% - 

O docente apresenta uma postura de respeito 
mútuo, preservando a imagem da Instituição, dos 
colegas e dos acadêmicos  97% 3% -  90% 0% 10% 

Como discente, eu me comprometi com as 
atividades propostas pelo docente que acabei de 
avaliar (fui assíduo nas aulas, respeitei os horários 
de aula, chegando e saindo em horários previstos, 
dediquei-me aos exercícios, trabalhos, provas e 
debates propostos 

88% 

  

12% 

  

-  

  

80% 

  

20% 

  

- 

  
Fonte: Pesquisa direta, 2020 

 

Os discentes foram questionados sobre outros aspectos como: convívio social 

e relacionamento interpessoal; engajamento com o curso; desafios do curso; 

expectativa sobre o curso; e suas perspectivas sobre projetos futuros. A escala 

utilizada foi de 1 a 5, para indicar o grau de concordância com cada um dos itens 

disponibilizados, sendo que 1=Discordo totalmente; 2=Discordo parcialmente; 

3=Neutro; 4=Concordo parcialmente; 5=Concordo totalmente. Os resultados obtidos 

estão demonstrados nos quadros a seguir, em que foram calculadas a as médias 

ponderadas, por curso. 

Com relação aos aspectos ligados ao convívio social e relacionamento 

interpessoal, todas as avaliações tiveram médias ponderadas acima de 4, conforme 

quadro 4, a seguir. 
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Quadro 4 – Avaliação dos discentes sobre o relacionamento social 

RELACIONAMENTO SOCIAL Doutorado Mestrado 

Neste Programa tenho feito amizades que contribuem para o meu 
crescimento pessoal 

4,61 4,5 

O relacionamento com os docentes tem contribuído para o meu 
crescimento pessoal 

4,64 4,2 

Nesta universidade, tenho feito amizades que contribuem para o meu 
crescimento intelectual 

4,7 4,5 

O relacionamento com os docentes tem contribuído para o meu 
crescimento intelectual 

4,79 4,5 

Eu gosto de ter atividades sociais com os meus colegas de 
universidade 

4,00 4,2 

O contato com docentes ou coordenações acadêmicas tem auxiliado 
nas minhas reflexões sobre a carreira profissional 

4,48 3,9 

Sinto-me à vontade para iniciar conversação com os docentes e 
coordenadores do meu curso 

4,33 3,6 

Eu gosto das conversas que eu tenho com os meus colegas de curso 4,7 4,5 

Fonte: Pesquisa direta, 2020 

 

No que diz respeito ao engajamento com o curso, seguindo a mesma escala, 

os discentes pontuaram quanto aos aspectos: meta de vida, comprometimento com o 

diploma, estímulo, satisfação com o quadro docente, aprendizado condizente com a 

área escolhida desenvolvimento de habilidades. Em todas estas questões a média 

ponderada foi acima de 4,0. Sobre possibilidade de desistência, a média ponderada 

ficou em torno de 1,5 (discordo totalmente), o que demonstra que o aluno tem o 

propósito de concluir o curso, conforme quadro 5, a seguir. 

 

Quadro 5 – Engajamento com o curso 

ENGAJAMENTO COM O CURSO Doutorado Mestrado 

Completar este curso é uma meta de vida para mim 4,76 4,9 

Eu estou altamente comprometido em obter o meu diploma neste 
curso 

4,97 5 

As disciplinas e as atividades que estamos realizando têm sido 
estimulantes intelectualmente 

4,55 3,9 

Estou satisfeito com a qualidade dos docentes do meu curso 4,79 4,4 

Tenho pensado seriamente em desistir do meu curso 1,64 1,4 

Percebo que o que estou aprendendo no curso é fundamental para 
o trabalho na carreira que escolhi 

4,79 4,6 

Sinto que através das disciplinas estou desenvolvendo as 
habilidades necessárias para o exercício profissional 

4,64 4,6 

Fonte: Pesquisa direta, 2020 

 
Sobre os desafios inerentes ao curso, na avaliação dos discentes chamou a 

atenção que as questões relativas às pressões que o aluno vive para realizar o curso, 

tanto no nível físico como psicológico, a média ponderada entre os discentes do 
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doutorado ficou entre 2,06 (discordo parcialmente) e 2,61 (próximo de neutro). Já 

entre os discentes do mestrado, ficou entre 2,6 (próximo de neutro) e 3,6 (próximo de 

concordo parcialmente), com destaque maior para o bem-estar psicológico. Este fato 

já havia sido discutido pela gestão do PPGRGV, que promoveu um grupo de terapias 

complementares para os discentes, com foco maior na Constelação Familiar. Alguns 

discentes participaram das atividades, e sinalizaram resultados positivos. O Projeto 

mesmo durante a pandemia, continua disponível para os discentes ativos e egressos. 

Vide quadro 6, a seguir. 

 
Quadro 6 – desafios do curso 

DESAFIOS DO CURSO Doutorado Mestrado 

As pressões que vivo para realizar o curso afetam o meu bem-estar 
físico 

2,61 3,1 

As pressões que vivo para realizar o curso afetam o meu bem-estar 
psicológico 

2,67 3,6 

Não tenho tido tempo para estudar e cumprir as demandas do 
curso 

2,24 2,2 

A quantidade de tarefas acadêmicas (leituras, exercícios, trabalhos) 
é excessiva para mim 

2,06 2,6 

Fonte: Pesquisa direta, 2020 

 

Ainda seguindo a mesma escala, com relação à expectativa dos discentes 

sobre o curso, o quadro 7, a seguir, apresenta a média ponderada de cada aspecto, 

todas acima da média, entre 4 (concordo parcialmente) e 5 (concordo totalmente), o 

que demonstra que os discentes têm boas expectativas sobre o curso. 

 

Quadro 7 – Expectativas dos discentes sobre o curso 

Avaliação dos discentes – EXPECTATIVAS SOBRE O CURSO Doutorado Mestrado 

Contribuir para a melhora da renda 4,76 4,5 

Contribuir para a empregabilidade 4,7 4,8 

Contribuir para o crescimento profissional 4,82 4,9 

Me capacitar para exercer a docência no ensino superior na minha 
área 

4,7 4,8 

Me capacitar para conceber e desenvolver projetos de pesquisas 
no meu campo de conhecimento 

4,82 4,7 

Ampliar a capacitação para atuar profissionalmente na minha área 4,85 4,9 

Ampliar a minha capacitação para conceber e desenvolver projetos 
de extensão e serviços para segmentos da sociedade 

4,82 4,7 

Continuar os estudos de Doutorado ou Pós-Doutorado 4,21 4,6 

Fonte: Pesquisa direta, 2020 

 

O quadro 8, a seguir, apresenta a percepção dos discentes sobre suas 

perspectivas futuras relacionadas à sua formação (mesma escala). No item conseguir 
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emprego como docente de IES privada, as médias foram em torno de 3,0 (neutro), 

mas ficaram acima de 4,0 (próximo de concordo totalmente), com relação a concurso 

público para docente de IES pública, emprego ou concurso público para atuar 

profissionalmente. 

 

Quadro 8 – Perspectivas dos discentes sobre projetos futuros 

Avaliação dos discentes – Projetos futuros Doutorado Mestrado 

Conseguir emprego como docente em IES Privada 3,21 3,4 

Fazer concurso público para atuar como docente 4,33 4,5 

Buscar um emprego em que possa atuar profissionalmente 4,39 4,7 

Fazer concurso público para atuar como profissional 4,52 4,5 
Fonte: Pesquisa direta, 2020 

 
 

Foi solicitado aos discentes para avaliarem sobre sua publicação intelectual até 

o momento do curso, quais sejam: 

− Resumo de trabalhos em congressos nacional 

− Resumo de trabalhos em congressos internacional 

− Trabalho completo em Anais de congresso nacional 

− Trabalho completo em Anais de congresso internacional 

− Artigo em periódicos nacional 

− Artigo em periódicos internacional 

− Livro/capítulo em editora nacional 

− Livro/capítulo em editora internacional 
 
 

Como se pode observar nos gráficos a seguir, são apresentados percentuais 

de discentes com publicação intelectual durante o curso. O gráfico 15 apresenta o 

percentual de discentes com resumo de trabalhos em congresso nacional, sendo que 

3% produziram 01 trabalho em coautoria com docentes e colegas, 3% produziram 01 

trabalho somente com sua autoria, 27% afirmaram terem feito mais de 01 trabalho em 

coautoria com docentes e 33% afirmaram terem feito mais de 01 só com sua autoria, 

33% dos discentes afirmaram não terem feito nenhum. 
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Gráfico 15 - Resumo de trabalhos em congresso nacional 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2020 

 

 

 

Os dados de produção de trabalho completo em anais de congresso nacional, 

ficaram abaixo do esperado, com 20% dos discentes de mestrado e 24% do doutorado 

que produziram mais de 01 trabalho só com sua autoria. Ainda se constata que 70% 

dos discentes de mestrado e 64% dos discentes de doutorado não produziram 

trabalho completo para Anais de congresso nacional, conforme gráfico 16. 

 

Gráfico 16 - Trabalho completo em Anais de congresso nacional 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2020 
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Com relação a resumos em congresso internacional, a participação dos 

discentes foi muito baixa, como também, a produção de trabalhos completos em Anais 

de congressos internacionais, conforme demonstra os gráficos 17 e 18, a seguir. 

 

Gráfico 17 - Resumo de trabalhos em congresso internacional 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2020 

 
 

Gráfico 18 - Trabalho completo em Anais de congresso internacional 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2020 

 
 

Com relação à publicação de artigos em periódico nacional, constata-se que 

90% dos discentes de mestrado e 67% dos discentes de doutorado não possuem 

nenhuma publicação. Registra-se um percentual maior de discentes com produção de 

artigo somente com sua autoria (18%). Apenas 9% possuem um artigo em coautoria 

e 10% mais de um artigo em coautoria. Vide gráfico 19. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

01 em coautoria
com docentes e

colegas discentes

01 só com minha
autoria

Mais de 01 só com
minha autoria

Nenhum

0%

15% 12%

73%

10%
0

10%

80%

P
e

rc
e

n
tu

al
 d

e
 d

is
ce

n
te

s

Produção intelectual

Resumo de trabalhos em congressos internacionais Doutorado

Mestrado

0%

20%

40%

60%

80%

100%

01 só com minha
autoria

Mais de 01 em
coautoria com

docentes

Mais de 01 só com
minha autoria

Nenhum

9% 3% 3%

85%

0% 0% 0%

100%

P
er

ce
n

tu
al

 d
e 

d
is

ce
n

te
s

Produção intelectual

Trabalho completo em Anais de congresso internacional Doutorado

Mestrado



29 
 

Gráfico 19 - Publicação de artigos em periódico nacional 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2020 

 
 
 

Observa-se que 90% dos discentes de mestrado e 94% dos discentes de 

doutorado não publicaram artigo em periódico internacional e isso se deve, tanto à 

questão da produção dos discentes, quanto à dificuldade de efetuar pagamento com 

recursos do Programa, a revistas internacionais. Outro fator impactante nas 

publicações no ano de 2020 foi a pandemia, já que tivemos que viver um momento de 

adequação e em alguns casos paralisar as pesquisas.  

 

Gráfico 20 - Artigo em periódico internacional 

 

Fonte: Pesquisa direta, 2020 
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6 AVALIAÇÃO DA GESTÃO DO PPG-RGV  

 

A coordenação do PPGRGV se empenha em desenvolver uma gestão eficiente 

e eficaz e, neste sentido, busca feedback dos diversos segmentos, sobre os seguintes 

aspectos: disponibilidade de horário de atendimento presencial; contato com a 

coordenação por meio eletrônico; orientação acadêmica; celeridade e adequação dos 

procedimentos da coordenação; e atualização da página de divulgação do Programa. 

As questões a seguir foram classificadas em escala gradual, sendo 1 a menor nota e 

5 a maior: Muito Insatisfatório (1), Insatisfatório (2), Regular (3), Satisfatório (4), Muito 

Satisfatório (5). Vide gráfico 21. 

 

Gráfico 21 - Avaliação de discentes e docentes sobre a Coordenação PPGRGV 

 

Fonte: Pesquisa direta, 2020 

 
 

Sobre os serviços que a Coordenação pode melhorar, os estudantes fizeram 

os seguintes comentários: 

 
− No geral, todas as vezes que precisei de algum esclarecimento da 

coordenação sempre tive um retorno satisfatório. Só senti falta de 
mais reuniões para esclarecer as ações e como devemos proceder 
em alguns casos durante esse momento de pandemia. 

− Divulgação de eventos acadêmicos, viabilidade de acesso à banco 
de dados de conteúdo científico através do VPN. 

− Esclarecer melhor o que os discentes bolsistas que sofreram com a 
pandemia devem esperar ao final do curso, disponibilizar recursos 
para execução do trabalho, publicações e congressos. 
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− Na ajuda de custo para publicações de artigos. 

− Como estou no meu segundo semestre e os serviços e 
disciplinas estão sendo realizados todos de forma remota, eu 
posso falar que estou bastante satisfeito com o que a 
Coordenação vem realizando. 

− Um pouco mais de clareza nas mensagens aos discentes. 

− espaço para atendimento 

− Qualidade da página do programa 

− Orientação pedagógica 

− Possibilidade de reuniões do colegiado de forma remota, bem 
como as defesas de teses e dissertações. 

− Estimular os alunos a recorrerem aos documentos e links 
necessários para as demandas de rotina de disciplinas e 
normativas do curso bem como os modelos e 
documentos/prazos; bem como participação em eventos etc 

− O atendimento da coordenação tem sido muito efetivo, mesmo 
considerando a pandemia, pois agora todo o contato é por meio 
eletrônico. 
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7 AVALIAÇÃO SOBRE A SECRETARIA  

 

Para avaliação da Secretaria, as questões foram classificadas em escala 

gradual, sendo 1 a menor nota e 5 a maior: Muito Insatisfatório (1), Insatisfatório (2), 

Regular (3), Satisfatório (4), Muito Satisfatório (5). Foram avaliados: o atendimento, 

agilidade nos serviços da secretaria, horários de funcionamento. Todos os itens 

avaliados foram pontuados acima de 4,5, tanto por discentes, quanto por docentes, 

conforme Gráfico 22, a seguir. 

 

Gráfico 22 - Avaliação de discentes e docentes sobre a Secretaria do PPGRGV 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2020 

 

 

Sobre os serviços que a Secretaria pode melhorar, os discentes fizeram os 

seguintes comentários: 

 
− As informações são satisfatórias. 

− Às vezes há discordâncias nas informações passadas pelos secretários 
e/ou coordenação 

− Estou satisfeita com a secretaria;  

− Estou satisfeita com o atendimento recebido;  

− O mesmo se aplica à Secretaria.  

− Tudo está nos conformes e sempre nos comunicando 

− Ótimo atendimento, satisfeito, satisfeita 
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9 AUTOAVALIAÇÃO DO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 

Na avaliação feita pelos técnicos administrativos as questões foram 

classificadas em escala gradual, sendo 1 a menor nota e 5 a maior: Muito Insatisfatório 

(1), Insatisfatório (2), Regular (3), Satisfatório (4), Muito Satisfatório (5). O quadro 9, a 

seguir apresenta a percepção dos técnicos sobre as variáveis avaliadas. 

 
 Quadro 9 - Avaliação dos técnicos administrativos 

 
 

Fonte: Pesquisa direta, 2020 

 

Com relação à Infraestrutura para desenvolvimento das atividades, seguindo a 

mesma escala, os técnicos avaliaram todos os itens com a média entre 3 e 3,5, 

conforme quadro 10, a seguir. 

 

Quadro 10 - Avaliação dos técnicos sobre a infraestrutura de trabalho 

Aspecto avaliado Média 

Dimensões do espaço físico 3,5 

Ventilação 3,5 

Equipamentos e recursos tecnológicos 3 

Acústica 3,5 

Instalações sanitárias 3,5 

Limpeza e conservação 4,5 

Espaços de convivência e alimentação 3,5 

Condições de segurança no Campus 3 

Condições de acessibilidade 3 

 

 

Aspecto avaliado Média 

Assiduidade 5 

Pontualidade 4,5 

Interesse nas atividades desenvolvidas pelo seu setor 4,5 

Integração com os servidores do seu setor 5 

Habilidade para o exercício da função 4 

Interesse por capacitação técnica 5 

Valorização (aproveitamento de suas ideias no seu local de 
trabalho 4 

Relacionamento com a Coordenação 5 

Relacionamento com Docentes 5 

Relacionamento com a Coordenação 5 

Relacionamento com Docentes 5 

Relacionamento com Discentes 5 
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8 AVALIAÇÃO SOBRE A INFRAESTRUTURA 

 
Para a avaliação sobre a infraestrutura, as questões foram classificadas em 

escala gradual (sendo 1 a menor nota e 5 a maior: Muito Insatisfatório (1), 

Insatisfatório (2), Regular (3), Satisfatório (4), Muito Satisfatório (5). 

Foram avaliados os seguintes itens: sobre a infraestrutura do campus, no que 

concerne à Biblioteca (acervo, atendimento, recursos de informática); Laboratórios, 

Recursos audiovisuais para apoio às aulas; Salas de aula; Recursos de tecnologia de 

informação e comunicação; Instalações sanitárias; Espaços de convivência e 

alimentação; Condições de segurança no Campus; Condições de acessibilidade, 

conforme quadro 11.  

Foi feita a média ponderada das notas dadas pelos discentes e docentes. 

Também foi utilizado o SPSS para o cruzamento de dados. A média ponderada das 

notas foi calculada com a avaliação daqueles que utilizam. Os discentes que utilizam 

a Biblioteca deram nota 4,0 (satisfatório) e a os docentes, 3,57, o que demonstra que 

ainda é necessário investimentos para a melhoria da Biblioteca.  

Constatamos que 39,99 % dos discentes e 14,29 % dos docentes afirmaram 

que não conhecem a biblioteca. Dos que responderam a esta pesquisa, 30,3% dos 

discentes não utilizam e 35,71% dos docentes também não utilizam. Esses 

percentuais estão relacionados ao fato de que muitos discentes residem em outras 

localidades, mas também permite concluir que é necessário maior divulgação sobre o 

acervo da biblioteca entre discentes e docentes.  

Sobre os Laboratórios, a avaliação de discentes (3,85) e de docentes (3,77) 

mostra que os laboratórios também carecem de investimentos. Os que não conhecem 

e não utilizam, provavelmente são discentes novos, que ainda não necessitaram 

utilizá-los. 

Os recursos audiovisuais para apoio às aulas foram considerados satisfatórios 

e somente 9,09% dos discentes não conhecem e 12,12% não utilizam. Entende-se 

que esta avaliação se deve ao fato de que, dentre os recursos audiovisuais utilizados, 

destacam-se o computador e Datashow. 

Com relação à sala de aula, os discentes avaliaram em 3,71 (menos que 

satisfatório) e os docentes, 2,14, considerando insatisfatório. Uma das salas de aula 

é simples, oferece cadeiras acolchoadas, com braço, com o recurso audiovisual, ar-
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condicionado e capacidade para 20 pessoas, já a sala pertencente a Unidade Horto 

Florestal- UEFS, possui capacidade para no máximo 15 pessoas e precisa de 

melhorias.  

Quanto aos recursos das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 

havia pouca utilização, as aulas eram presenciais. Somente na pandemia, com aulas 

remotas é que se percebeu carência de informação de docentes e discentes sobre as 

TIC. Neste sentido, a UEFS ofereceu cursos de capacitação para docentes, sobre as 

TIC. 

A respeito das instalações sanitárias, o conceito entre docentes e discentes 

girou entre 3,31 e 3,54, respectivamente, ou seja, próximo a regular. 

Quanto aos espaços de convivência e alimentação, a pontuação entre os 

discentes que responderam foi 3,58, mas a dos docentes foi de apenas 1,80. 

A segurança do Campus também ficou com média ponderada similar. Os 

docentes também pontuaram como abaixo de insatisfatório, o que demonstra que é 

necessária alguma ação no sentido de ressignificar esses espaços. Já condições de 

acessibilidade ficou entre 3,20 (discentes) e 3,33 (docentes). 

 

Quadro 11 - Avaliação sobre a Infraestrutura 

INFRAESTRUTURA DISCENTE DOCENTE 

Biblioteca (acervo, atendimento, recursos de informática) 4,00 3,57 

Laboratórios 3,85 3,77 

Recursos audiovisuais para apoio às aulas 4,12 4,00 

Salas de aula 3,71 2,14 

Recursos - Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) 3,81 3,67 

Instalações Sanitárias 3,54 3,31 

Espaços de convivência e alimentação 3,58 1,80 

Condições de segurança no Campus 3,08 1,57 

Condições de acessibilidade do Campus 3,20 3,33 
Fonte: Pesquisa direta, 2020 

 
 

A avaliação a seguir se refere ao Horto Florestal, que é um espaço amplamente 

utilizado pelo Programa que dispões de laboratórios e espaço para experimentos de 

campo, onde os docentes desenvolvem atividades nas áreas de Conservação de 

Recursos Genéticos Vegetais, Melhoramento Genético Vegetal, Micropropagação, 

Fisiologia Vegetal, Extração de Compostos com plantas medicinais, forrageiras, 

fruteiras e ornamentais do semiárido do Nordeste do Brasil. A Unidade possui 

infraestrutura que atende os trabalhos das três linhas de pesquisa do Programa: Casa 

de Vegetação; Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais (LCTV); Laboratório de 
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Extração de Produtos Naturais (LAEX); Laboratório de Germinação (LAGER); 

Laboratório de Genética Molecular (LAGEM). A avaliação desses espaços está 

apresentada no Quadro 12, a seguir. 

Sobre a Casa de Vegetação, dentre os discentes que a utilizam, a avaliação 

(média ponderada) foi 3,2 (Regular) e entre os docentes a média foi “abaixo de 

Insatisfatório’. Muitos dos discentes que responderam ao questionário não a 

conhecem (18,18%) e 51,52% não utilizam. Já os docentes, menos de 15% não 

conhecem, nem utilizam.  

Sobre o Laboratório de Cultura de Vegetais (LCTV), os discentes conceituaram 

satisfatório e os docentes, acima de regular.  

O Laboratório de Extração de Produtos Naturais (LAEX) foi conceituado pelos 

discentes como satisfatório (4,2) e pelos docentes, como regular (3,4).  

O Laboratório de Germinação (LAGER) foi conceituado pelos discentes como 

satisfatório (4,0) e pelos docentes, como “mais que satisfatório” (4,4).  

O Laboratório de Genética Molecular (LAGEM) foi conceituado pelos discentes 

como satisfatório (4,0) e pelos docentes, como “Mais que satisfatório” (4,5).  

 

Quadro 12 - Infraestrutura do Horto Florestal 
 

INFRAESTRUTURA DISCENTE DOCENTE 

Casa de Vegetação 3,20 1,40 

LCTV 4,13 3,50 

LAEX 4,20 3,40 

LAGER 4,00 4,40 

LAGEM 4,00 4,50 
Fonte: Pesquisa direta, 2020 

 

  
A seguir, apresentam-se os conceitos dados pelos discentes e docentes, aos 

laboratórios do Campus universitário, demonstrados no quadro 13.  

O Laboratório de Farmácia foi conceituado pelos discentes como satisfatório 

(4,0) e pelos docentes, como quase satisfatório (3,5) 

O Herbário foi conceituado como mais que satisfatório pelos discentes (4,43) e 

pelos docentes (4,71) 

O Laboratório de Taxonomia (TAXOM), foi conceituado como mais que 

satisfatório pelos discentes (4,67) e pelos docentes (4,75). 
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O Laboratório de Micromorfologia Vegetal (LAMIV), foi conceituado como mais 

que satisfatório pelos discentes (4,6) e pelos docentes (4,33). O LAMIV, somente um 

docente avaliou, porque os demais discentes e docentes respondentes não conhecem 

ou utilizam. 

O Laboratório de Química de Produtos Naturais e Bioativos (LAPROM), foi 

conceituado como mais que satisfatório pelos discentes (4,5) e pelos docentes (4,67). 

O Laboratório de Enzimologia (LAEN), não foi conceituado pelos discentes, 

porque 100% dos que responderam não conhecem, nem utilizam e pelos docentes, 

como satisfatório (4,0) 

O Laboratório de Sistemática Molecular de Plantas (LAMOL), foi conceituado 

pelos discentes como satisfatório (4,0) e pelos docentes, como Muito Satisfatório (5,0). 

O Laboratório de Pesquisa em Microbiologia (LAPEM) foi conceituado pelos 

discentes como “Mais que Satisfatório” (4,5) e pelos docentes, como satisfatório (4,0).  

O Laboratório de Flora e Vegetação (FLOV), foi conceituado pelos discentes 

acima de satisfatório (4,67) e pelos docentes, como Muito Satisfatório (5,0) 

O Laboratório de Microscopia (LAB11), foi conceituado pelos discentes acima 

de regular (3,67) e pelos docentes, como satisfatório (4,0). 

O Laboratório da Embrapa Semiárido, foi conceituado mais que satisfatório 

pelos discentes (4,63) e pelos docentes (4,83). 

 

Quadro 13 - Laboratórios do Campus Universitário UEFS 
 

INFRAESTRUTURA DISCENTE DOCENTE 

UEFS - Lab. Farmácia 4,00 3,50 

Herbário 4,43 4,71 

TAXOM 4,67 4,75 

LAMIV 4,60 4,33 

LAPRON 4,50 4,67 

LAEN - 4,00 

LAMOL 4,00 5,00 

LAPEM 4,50 4,00 

FLOV 4,67 5,00 

LAB11 - Microscopia 3,67 4,00 

EMBRAPA Semiarido 4,63 4,83 
Fonte: Pesquisa direta, 2020 
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10 AVALIAÇÃO DOS EGRESSOS 

 

Na avaliação dos egressos, buscamos investigar sobre as atividades que o 

aluno desenvolvia antes de ingressar no curso, durante e após o curso. O gráfico 23, 

a seguir, mostra que a grande maioria dos discentes que responderam 60,9%, não 

trabalhava, ou só estudava ou era bolsista de iniciação ou mestrado e cerca de 50% 

desse número trabalhava. Alguns assinalaram outras e complementaram a resposta. 

 

Gráfico 23 - Atividade dos discentes egressos antes de entrar no curso  

 

Fonte: Pesquisa direta, 2020 

 

Foi questionado aos discentes sobre o tipo de atividade profissional que exercia 

antes de ingressar no curso, os quais tiveram a oportunidade de assinalar mais de 

uma alternativa. Observa-se que, dentre os estudantes de mestrado, 35% só 

estudava, enquanto os demais atuavam em trabalho técnico/profissional (26%), como 

docentes do ensino superior 4% e como docente do ensino básico 13%, conforme 

gráfico 24, a seguir. 
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Gráfico 24 - Atividade profissional dos egressos antes de entrar no curso em 
termos percentuais 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2020 

 

Observa-se, conforme gráfico 25, que durante a pós-graduação 70% dos 

doutores, 73,9% dos mestres e 100% de egressos que fizeram mestrado e doutorado 

no RGV, não trabalhavam e possuíam bolsa. Somente 4,3% dos discentes de 

mestrado não trabalhavam e não possuíam bolsa. 

 

Gráfico 25 – Atividades dos egressos durante a pós-graduação 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2020 
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Foi perguntado aos egressos, se trabalhavam durante a pós-graduação e qual 

seu tempo de dedicação ao curso. 27% de mestres, 56% de doutores e 50% dos 

egressos que concluíram mestrado e doutorado no RGV responderam que não 

trabalhavam. Sobre o tempo de dedicação, 18% de mestres, 22% de doutores e 50% 

de egressos do mestrado e doutorado, afirmaram se dedicar exclusivamente ao curso. 

45% de mestres e 22% de doutores afirmaram se dedicar de 20 a 40 horas semanais 

e somente 9% dos mestres disseram se dedicar 20 horas semanais ao curso, 

conforme gráfico 26, a seguir. 

 

Gráfico 26 - Tempo de dedicação ao curso 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2020 

 
Sobre a realização de estágio/intercâmbio durante a pós-graduação, 100% dos 

egressos do doutorado e dos egressos que concluíram mestrado e doutorado no RGV 

e 91,3% dos discentes do mestrado informaram não terem realizado, 3% sinalizaram 

ter realizado algum estágio/intercâmbio internacional e 4,3% algum nacional (Gráfico 

27). 
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Gráfico 27 - Realização de estágio/intercâmbio durante a pós-graduação 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2020 

 
Perguntado aos egressos se trabalham e sobre a natureza do atual trabalho, 

vale destacar alguns pontos, constantes do gráfico 28, a seguir: 13% dos mestres não 

trabalham e 30,4% estão fazendo doutorado; 17,4% dos mestres e 10% dos doutores 

trabalham como técnico em instituição privada; 4,3% dos mestres e 20% dos doutores 

trabalham como técnico em instituição pública e 30,4% dos mestres estão fazendo 

doutorado. Percebe-se que 70% dos doutores, 17,2% dos mestres e 100% dos que 

fizeram mestrado e doutorado no RGV estão na docência (ensino básico e superior). 

Registra-se um percentual de 13% de egressos que não estão trabalhando. 
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Gráfico 28 - Natureza do trabalho atual depois do curso 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2020 

 

 
Ao questionar os egressos se atuam como docentes e o tipo de inserção, 48% 

dos mestres não atuam como docentes e 50% dos doutores atuam na graduação, em 

sua área de formação. Atualmente 10% de doutores e 13% de mestres egressos, 

estão sem trabalhar. Dentre os egressos que cursaram mestrado e doutorado no RGV 

50% informaram que atuam em curso de ensino básico e 50%, no ensino técnico.  

Vide gráfico 29, a seguir. 
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Gráfico 29 - Tipo de inserção na atuação docente 

 

Fonte: Pesquisa direta, 2020 

 
Dentre os egressos que atuam como docentes, 17,4 % dos mestres, 10% dos 

doutores e 50% dos egressos que concluíram mestrado e doutorado no RGV, 

desenvolvem pesquisa com apoio de agências de fomento nacional ou estadual. 10% 

dos doutores com financiamento da própria instituição e 10%, com financiamento 

próprio. Chama a atenção que 50% dos egressos que concluíram mestrado e 

doutorado no RGV, desenvolvem projetos de pesquisa com apoio de agencias 

nacionais ou estaduais de fomento, o que demonstra que a formação continuada 

desses egressos, no Programa, possibilitou maior capacidade de continuidade da 

pesquisa e aporte de recursos, conforme gráfico 30, a seguir. 
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Gráfico 30 - Egressos que atuam como docentes e desenvolvem algum projeto 
de pesquisa 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2020 

 
Perguntado aos egressos, se prestaram algum concurso ou processo seletivo 

para o cargo de docente depois da pós-graduação, 47,8% dos mestres, 20% dos 

doutores e 50% dos que fizeram mestrado e doutorado no PPGRGV, responderam 

que não realizaram concurso público. 50% dos doutores, 17,4% dos mestres e 50% 

dos que fizeram mestrado e doutorado disseram que foram aprovados, mas não 

classificados e apenas 4,3% dos egressos do mestrado foram aprovados em concurso 

e foram convocados. 30% dos doutores, 26,1% dos mestres fizeram e não foram 

aprovados, conforme gráfico 31 a seguir.  
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Gráfico 31 - Egressos que prestaram algum concurso ou processo seletivo 
para o cargo de docente após a pós-graduação 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2020 

Sobre a infraestrutura do Programa, as avaliações da estrutura dedicada à 

gestão do curso, secretaria etc., a estrutura curricular do curso, a infraestrutura para 

o ensino, como salas de aula, biblioteca etc., bem como o suporte dado pelo 

orientador, foram avaliados com notas de 1 a 5, com a seguinte escala: Muito 

Insatisfatório/a (1), Insatisfatório/a (2), Regular (3), Satisfatório/a (4), Muito Satisfatório/a 

(5). As avaliações dos egressos alcançaram média ponderada entre 3,5 (mais que 

regular) e 4,8 (satisfatório), conforme demonstra o gráfico 32, a seguir. 

  
 

Gráfico 32 - Avaliação da Infraestrutura do PPGRGV, pelos egressos 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2020 
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Na avaliação sobre oportunidades de intercâmbio no Brasil e no exterior, com 

mesma escala, as médias variaram entre 2,8 a 4,4 e sobre a dedicação e experiência 

dos docentes do curso as médias variaram entre 4,0 a 4,9, conforme gráfico 33, a 

seguir. 

 

Gráfico 33 - Avaliação sobre aspectos do curso pelos egressos 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2020 

 
Quanto à avaliação dos egressos sobre os cursos, tanto aqueles que fizeram 

somente o mestrado ou doutorado ou que fizeram mestrado e doutorado, avaliaram 

positivamente os cursos, variando entre 3,5 a 4,5. Os que fizeram o doutorado 

avaliaram que o curso contribuiu para o crescimento profissional e melhoria da renda, 

com notas um pouco acima dos discentes que fizeram somente o mestrado, conforme 

pode-se perceber no gráfico 34, a seguir. 
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Gráfico 34 - Avaliação dos egressos sobre o curso – Mestrado e doutorado 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2020 

 
 

10.1 Produção científica dos egressos 

 
A produção intelectual dos egressos, considerada ainda bem aquém do que deveria 

ser. Retrata a dificuldade detectada nesta pesquisa, quanto à leitura, escrita e expressão 

analítica dos discentes, o que leva à necessidade de medidas e ações, a serem discutidas em 

Colegiado. O quadro 14, a seguir, retrata o quantitativo de egressos que responderam ao 

questionário. 
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Publicou algum ao longo do curso ou após sua conclusão?   
[Trabalho completo em Anais de congresso nacional] 

Doutorado Mestrado 
Mestrado e 
Doutorado 

Com coautoria de docente e/ou colegas 10% 4% 0% 

Publicou durante o curso ou após sua conclusão 30% 4% 50% 

Publicou durante o curso ou após sua conclusão, com coautoria de 
docente e/ou colegas 

40% 8% 50% 

Sem coautoria 0% 16% 0% 

TOTAL 80% 32% 100% 

 
   

Trabalho completo em Anais de congresso internacional Doutorado Mestrado 
Mestrado e 
Doutorado 

Com coautoria de docente e/ou colegas 10% 0% 0% 

Publicou durante o curso ou após sua conclusão 0% 4% 0% 

Publicou durante o curso ou após sua conclusão, com coautoria de 
docente e/ou colegas 

20% 0% 0% 

Sem coautoria 10% 20% 50% 

TOTAL 40% 24% 50% 

 
   

Artigo em periódicos nacionais Doutorado Mestrado 
Mestrado e 
Doutorado 

Com coautoria de docente e/ou colegas 0% 12% 50% 

Publicou durante o curso ou após sua conclusão 30% 8% 0% 

Publicou durante o curso ou após sua conclusão, com coautoria de 
docente e/ou colegas 

30% 4% 50% 

Sem coautoria 10% 16% 0% 

TOTAL 70% 40% 100% 

 
   

Artigo em periódicos estrangeiros Doutorado Mestrado 
Mestrado e 
Doutorado 

Com coautoria de docente e/ou colegas 20% 4% 0% 

Publicou durante o curso ou após sua conclusão 20% 16% 0% 

Publicou durante o curso ou após sua conclusão, com coautoria de 
docente e/ou colegas 

0% 12% 0% 

Sem coautoria 10% 12% 50% 

TOTAL 50% 44% 50% 

 
   

Livro/capítulo em editora nacional Doutorado Mestrado 
Mestrado e 
Doutorado 

Com coautoria de docente e/ou colegas 0% 16% 0% 

Publicou durante o curso ou após sua conclusão 20% 0% 0% 

Publicou durante o curso ou após sua conclusão, com coautoria de 
docente e/ou colegas 

10% 4% 0% 

Sem coautoria 20% 16% 50% 

TOTAL 50% 36% 50% 

 
   

Livro/capítulo em editora estrangeira Doutorado Mestrado 
Mestrado e 
Doutorado 

Sem coautoria 20% 20% 50% 

TOTAL 20% 20% 50% 
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Manual/Protocolo Doutorado Mestrado 
Mestrado e 
Doutorado 

Publicou durante o curso ou após sua conclusão 10% 0% 0% 

Sem coautoria 20% 20% 50% 

TOTAL 30% 20% 50% 

 
   

Desenvolvimento de Tecnologia Social Doutorado Mestrado 
Mestrado e 
Doutorado 

Sem coautoria 30% 20% 50% 

TOTAL 30% 20% 50% 

 
   

Curso para Formação Profissional Doutorado Mestrado 
Mestrado e 
Doutorado 

Publicou durante o curso ou após sua conclusão 20% 0% 0% 

Publicou durante o curso ou após sua conclusão, com coautoria de 
docente e/ou colegas 

10% 0% 0% 

Sem coautoria 30% 20% 50% 

TOTAL 60% 20% 50% 

 
   

Material didático Doutorado Mestrado 
Mestrado e 
Doutorado 

Publicou durante o curso ou após sua conclusão 10% 4% 0% 

Sem coautoria 30% 20% 50% 

TOTAL 40% 24% 50% 

 
   

Software/Aplicativo (Programa de computador) Doutorado Mestrado 
Mestrado e 
Doutorado 

Sem coautoria 20% 20% 50% 

TOTAL 20% 20% 50% 

Evento Organizado Doutorado Mestrado 
Mestrado e 
Doutorado 

Com coautoria de docente e/ou colegas 0% 8% 0% 

Publicou durante o curso ou após sua conclusão 20% 12% 0% 

Publicou durante o curso ou após sua conclusão, com coautoria de 
docente e/ou colegas 

10% 0% 0% 

Sem coautoria 20% 16% 50% 

TOTAL 50% 36% 50% 

 
   

Relatório técnico conclusivo Doutorado Mestrado 
Mestrado e 
Doutorado 

Publicou durante o curso ou após sua conclusão 10% 8% 0% 

Publicou durante o curso ou após sua conclusão, com coautoria de 
docente e/ou colegas 

10% 0% 0% 

Sem coautoria 20% 20% 50% 

TOTAL 40% 28% 50% 

 

10.2 Perspectivas para o futuro 

 
Sobre as perspectivas para o futuro, observa-se que os egressos do doutorado 

(33,33%) gostariam de atuar como docentes do ensino superior, preferivelmente em 

instituições públicas, conforme quadro 16, a seguir. 
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Quadro 14 - Perspectivas dos egressos para o futuro 

Projetos para o futuro Doutorado Mestrado 
Mestrado e 
Doutorado 

Buscar um emprego em que possa atuar 
profissionalmente, fazer concurso público 

                   
-    

12,5% 
                        

-    

Conseguir emprego como docente em outra IES -    12,5% -    

Conseguir emprego como docente em outra IES, 
ampliar o meu domínio de línguas estrangeira 

16,7% 
                        

-    
                        

-    

Conseguir emprego como docente em outra IES, 
fazer concurso público para atuar como docente 

33,3% 
                        

-    
                        

-    

Continuar os estudos de PG em nível de doutorado -    12,5% -    

Continuar os estudos de PG em nível de doutorado 
no exterior, buscar um emprego 

                   
-    

12,5% 
                        

-    

Continuar os estudos de PG em nível de doutorado, 
buscar um emprego em que possa 

16,7% 
                        

-    
                        

-    

Continuar projetos de pesquisa e orientação pela 
Embrapa na área de Melhoramento 

16,7% 
                        

-    
                        

-    

Fazer concurso público para atuar como docente 16,7% -    -    

Fazer concurso público para atuar como docente, 
ampliar o meu domínio de línguas 

                   
-    

                        
-    

100,0% 

Fazer concurso público para atuar como docente, 
buscar um emprego em que possa atuar 

                   
-    

12,5% 
                        

-    

Fazer concurso público para atuar como profissional, 
ampliar o meu domínio de língua estrangeira 

                   
-    

12,5% 
                        

-    

Firmar parcerias para o desenvolvimento de 
pesquisas na instituição em que estou 

                   
-    

13% 
                        

-    

Ser docente colaborador do mestrado em RGV -    13% -    
Fonte: Pesquisa direta, 2020 


