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Introdução

A avaliação da Licenciatura em Ciências da Natureza com Habilitação

em Química do Campus São José do IF-SC é um processo previsto no Projeto

Pedagógico do Curso, sendo realizado através de dois processos institucionais

complementares.  O  primeiro  processo  se  refere  a  encontros  avaliativos

realizados  semestralmente,  onde  são  ouvidos  os  alunos  e  professores,

mediados pelos profissionais da Coordenadoria Pedagógica do Campus São

José  com  o  apoio  da  Coordenação  de  Curso.  O  segundo  processo

corresponde  a  uma  grande  avaliação  coletiva  sobre  os  rumos  do  curso.

Entretanto, como o curso ainda está em processo de implantação, postergou-

se esse formato avaliativo mais amplo para que se tivesse a maior parte do

currículo instaurada. Portanto, no semestre 2011/2, passados seis semestres

do  início  da  implantação  do  Curso,  tornou-se  fundamental  construir  esse

processo mais amplo de avaliação. Para atender essa demanda, o Colegiado

de Curso optou pela construção de um grande seminário.

Dentro dessa perspectiva criou-se o I Seminário de Avaliação do Curso

de  Licenciatura  em Ciências  da  Natureza  com Habilitação  em Química  do

Campus São José do IF-SC que buscou estabelecer um diagnóstico dialogado

das principais virtudes e dos principais problemas do curso, a partir da visão e

da  contraposição  de  cada  grupo  (alunos,  professores  e  técnico-

administrativos). A partir do diagnóstico resultante desse debate e do consenso

estabelecido entre os diferentes grupos envolvidos, construiu-se diretrizes para

a melhoria do Curso de Licenciatura.

Esse documento visa explicitar a estrutura do seminário e os resultados

obtidos no seu desenvolvimento.



1.  ESTRUTURA  DO  I  SEMINÁRIO  DE  AVALIAÇÃO  DO  CURSO  DE

LICENCIATURA  EM  CIÊNCIAS  DA NATUREZA  COM  HABILITAÇÃO  EM

QUÍMICA

O Seminário  de  Avaliação do Curso de Licenciatura  em Ciências  da

Natureza  com  Habilitação  Química  do  Campus  São  José  do  IF-SC  foi

estruturado em dois momentos. O primeiro momento foi anterior a realização

do  Seminário  sendo  chamado  de  Pré-avaliação  O  segundo  momento  foi

nomeado de Avaliação e Construção de Diretrizes. 

Ambos os momentos tiveram os mesmos quatro pontos de pauta, que

foram estabelecidos previamente pela comissão responsável pela organização

do Seminário. Os pontos de pauta foram definidos com o objetivo de avaliar o

curso de um modo mais amplo possível. São eles:

I) Ingresso, Permanência e Êxito: processo seletivo, evasão, bolsas de

fomento, assistência estudantil, etc.

II) Estrutura  do  Curso:  Currículo  (disciplinas  obrigatórias  e  optativas,

TCC, Atividades Científico-culturais, carga horária), Mecanismos de

Mediação Aluno-professor, etc.

III) Infraestrutura  Física:  Laboratórios,  Bibliotecas,  Recursos

Pedagógicos, etc.

IV) Política  para  Egressos:  Divulgação  do  curso  para  a  comunidade,

Mercado  de  Trabalho,  Relação  com  o  Conselho  Regional  de

Química, etc.



2. PRÉ-AVALIAÇÃO

Essa  etapa  antecedeu  o  I  Seminário  de  Avaliação  do  Curso  de

Licenciatura em Ciências da Natureza com Habilitação em Química do Campus

de São José do IF-SC e buscou estabelecer um diagnóstico prévio a partir de

cada  ponto  da  pauta  previsto.  Para  atender  esse  objetivo  aconteceram

reuniões  preliminares  com  os  diferentes  grupos  que  compõem  o  processo

avaliativo (alunos, professores e técnico-administrativos).

2.1 Pré-avaliação dos professores e técnico-administrativos

Os  professores  realizaram a  sua  pré-avaliação  em conjunto  com os

técnico-administrativos,  durante  reuniões  realizadas  nos  dias  08  e  22  de

novembro de 2011.  A tabela 1 apresenta a síntese das falas que surgiram

durante a pré-avaliação dos professores e dos técnico-administrativos. 

Tabela 1:  Síntese das falas dos professores e técnico-administrativos  durante a pré-

avaliação.

Ponto  de

pauta

Falas dos professores e técnico-administrativos 

I  -Estrutura

do Curso

Currículo do curso

a) São necessários ajustes nas disciplinas de PRI e PCI;

b) É preciso rever a inserção e o papel de PAD e PRI no currículo para

melhorar a qualificação em metodologia da pesquisa;

c) Talvez seja necessário reordenar o currículo, pois a 1ª. Fase está pouco

atraente para o aluno do curso (deveria haver mais ciência no início do curso

– ampliando, por exemplo, a área de PCI);

d) O curso fornece duas habilitações, mas falta dar atenção às Ciências do

ensino fundamental;

e)  É  necessário  retirar  algumas  sobreposições  de  conteúdo  entre  os

componentes curriculares;

f) Deve-se fazer um estudo detalhado do currículo;

g) Falta espaço na grade curricular para as disciplinas optativas;

h)  Deve-se  construir  uma  autonomia  curricular  em  relação  aos  demais

cursos de Licenciatura do IF-SC, pela impossibilidade de realizar grandes



mudanças  enquanto  o  curso  estiver  interligado  com  os  cursos  de

Licenciatura de outros campi do IF-SC;

 i)  É  preciso  articular  o  estágio  com  atividades  de  Ensino,  Pesquisa  e

Extensão;

j) Falta ampliar a oferta de atividades de extensão;

Matrícula no curso

k)  Deve-se  pensar  na  possibilidade  do  Curso  não  ser  mais  formado por

módulos, mas sim por disciplinas – o que daria mais flexibilidade ao Curso;

Recursos humanos e organograma do Curso

l) Precisa-se de mais professores, pois preliminarmente se prevê dificuldades

na  área  de  Pedagogia  e  de  Química  –  sendo  importante  planejar  as

contratações;

m) É necessário ter uma Secretaria Acadêmica do Curso, contando com um

técnico-administrativo,  e  um Coordenador  Adjunto  para  o  Curso,  visando

atender as questões pedagógicas;

n)  Deve-se  ampliar  a  relação  do  Curso  de  Licenciatura  com  a  área  de

Cultura  Geral,  envolvendo  os  professores  que  não  estão  atuando

diretamente no Curso – em atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão.

II  –  Acesso,

Permanência

e Êxito

Forma de ingresso

a) O número de ingressantes é adequado, devido à evasão futura;

b) O vestibular interdisciplinar apresentava bons resultados, mas fica difícil

substituir o SISU na medida em que existe um acordo com o MEC;

c) O SISU aumentou as transferências para a UFSC;

Distribuição da carga horária

d) O horário de aula noturno (18:30 – 22:30) dificulta a presença dos alunos

no início das atividades, por isso seria necessário rever a carga horária diária

e/ou a hora do início das atividades;

Divulgação 

e)  É necessário  a  criação de mecanismos de  diálogo que permitam aos

alunos compreenderem melhor o curso pelo qual optaram por realizar;

f)  É  necessária  uma  melhor  divulgação  do  Curso,  incluindo  cidades  do

interior do Estado.

Evasão

g) A evasão ocorre por diversos motivos: dificuldade de conciliar trabalho e

estudo (no início do curso); dificuldade nas disciplinas de ciências exatas (ao



longo  do  curso);  falta  de  identidade  com  o  curso;  falta  de  condições

financeiras  (apesar  de  muitas  vezes  receber  auxílio  do  IF-SC).  Pela

variedade de  motivos  existe  a  necessidade de se  fazer  um estudo  mais

aprofundado sobre a evasão;

h)  A divulgação nas escolas pode ser  uma boa estratégia  para conter  a

evasão;

Bolsas

i) O número de bolsas é grande e pode ser ampliado já para o ano de 2012;

j) As bolsas colaboram para conter a evasão, na medida em que o curso é

formado por um número grande de alunos de baixa renda;

k)  É necessário  utilizar  as bolsas não só como política  de contenção de

evasão, mas também como incentivo à melhoria do rendimento acadêmico;

Rendimento Escolar

l)  O rendimento discente na área de Ciências da Natureza e exatas,  em

geral, é baixo.
III – Políticas

para

egressos

a)  Precisa-se  ampliar  a  divulgação  do  curso  junto  as  Secretarias  da

educação – do Estado e de Municípios – visando que a Habilitação dada

pelo Curso possa ser contemplada em concursos públicos;

b) É importante a construção de um Curso de Especialização que ajude a

divulgar o Curso;

c)  É  necessário  visitar  as  escolas  para  divulgar  o  Curso  para  ampliar  o

mercado de trabalho;

d) O marketing do IF-SC deve promover ações mais efetivas de divulgação

do Curso.
IV  –

Infraestrutura

Física 

a) É preciso estar atento aos trâmites necessários antes de reestruturar a

bibliografia dos Componentes Curriculares, para que se possa ter os livros

necessários na Biblioteca (1 livro para cada 6 alunos matriculados);

b) Os alunos precisam ter acesso aos Bancos de Periódicos que possuem

restrição;

c) Faltam laboratórios, a construção do novo prédio deve ser agilizada;

d) Quando estiverem à disposição os novos laboratórios será necessária a

contratação de novos técnicos de laboratório;

e)  Precisa-se  criar  espaços  privativos  (baias)  para  que  os  professores

possam atender os alunos com mais tranquilidade;

f)  A  oferta  de  quadros  digitais  deveria  atender  todas  as  turmas  da

licenciatura, para que as aulas ficassem disponíveis no Portal do Campus.
2.2 Pré-avaliação dos alunos



Os  alunos  realizaram,  durante  o  mês  de  novembro  de  2011,  um

diagnóstico  prévio  sobre  o  Curso,  em  reuniões  conjuntas  com  o  Suporte

Pedagógico  e a representante  Discente  do Colegiado.  As reuniões com os

alunos foram feitas com a participação duas turmas de cada vez, através da

seguinte organização:  Reunião de Pré-avaliação (RPA) 1,  com a 1ª  e  a 3ª

fases; RPA 2, com a 2ª e a 5ª fases; e RPA 3, com a 4ª e a 6ª fases.

Os  resultados  obtidos  nessa  etapa  foram  sistematizados  e  são

apresentados na Tabela 2.

Tabela 2: Síntese das falas dos alunos durante a pré-avaliação.

Ponto  de

pauta

Falas dos professores e técnicos-administrativos 

I  -Estrutura

do curso

a) Deve-se melhorar a organização das disciplinas de PRI, definindo mais

claramente os objetivos desses componentes curriculares; 

b) É preciso reestruturar os PCIs, pois o que é aprendido não contempla

plenamente os conteúdos de ciências do ensino fundamental; 

c) Deve-se reconceber as disciplinas de PCI, pois tratam-se de componentes

curriculares que congregam três áreas distintas entre si, o que têm gerado

dificuldades na sua execução;

d) É necessário disponibilizar mais Atividades Científico-Culturais; 

e)  Deve-se  aumentar  a  divulgação  de  oportunidades  de  apresentação  e

publicação de trabalhos acadêmicos;

f) O campus São José deve contratar um Professor de libras;

g)  Os  professores  devem  demonstrar  maior  interesse  com  relação  aos

alunos que saem para fazer apresentações de trabalhos fora do campus;

h)  Devem-se  disponibilizar  disciplinas  optativas  e  minicursos  ainda  no

próximo semestre; 

i) Os mecanismos de mediação entre alunos e professores devem ser mais

divulgados.
II  –  Acesso,

permanência

e êxito

a) Deve ser estabelecida uma nota mínima para entrar no Curso;

b) A entrada de alunos que desejam efetivar transferência para o IF-SC deve

ser facilitada; 

c)  A  verba  para  a  assistência  estudantil  deve  ser  aumentada  (criar,  por

exemplo, uma forma de alimentação subsidiada);

d) Necessita-se divulgar melhor o processo seletivo de ingresso no Curso, na



mídia e nas escolas. 

e)  Deve-se  melhorar  a  divulgação  para  atrair  alunos  conscientes  e

identificados com o curso; 

f)  As  bolsas  de  pesquisas  devem  ter  novos  critérios  de  seleção,  para

contemplar os que têm vinculo empregatício. 
III – Políticas

para

egressos

a) O Curso deve ser divulgado para a comunidade e para as instituições

governamentais, visando ampliar o mercado de trabalho; 

b) Deve-se ampliar a oferta de estágios não obrigatórios fora do IF-SC e da

Educação; 

c)  É  necessário  o  estabelecimento  de  uma relação  mais  próxima com o

CRQ, para reconhecimento do profissional formado pelo IF-SC
IV  –

Infraestrutura

Física 

a) Deve-se montar um Laboratório de Química Orgânica;

b)  É  necessária  a  disponibilização  de  armários  para  os  alunos  da

Licenciatura; 

c) É preciso agilizar a compra de livros para Licenciatura; 

d)  Os  equipamentos  de  informática  e  os  sinais  wi-fi  do  campus  não

funcionam bem, sendo necessárias melhorias nessas instalações; 

e) Devem-se melhorar as instalações elétricas nas salas (tomadas, cabos,

lâmpadas);

f)  O atual  Laboratório  de  Química  deve  ser  mais  bem equipado,  com o

objetivo de contemplar as necessidades da licenciatura;

g) Devem-se melhorar as condições para estudo individual e em grupo na

biblioteca, inclusive no que diz respeito aos equipamentos de informática;

h) A assistência saúde do campus deve ser implantada à noite;

i) O portal do aluno no site do IF-SC deve ser melhorado;

3.  AVALIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE DIRETRIZES



A  avaliação  conjunta,  propriamente  dita,  foi  realizada  no  dia  do  I

Seminário de Avaliação do Curso, que aconteceu no dia 01 de dezembro de

2011, e que pela extensão da discussão teve sua continuidade no dia 11 de

abril de 2012.  No dia 01 de dezembro de 2011 estiveram presentes 51 alunos1

e 20 servidores (entre docentes e técnico-administrativos). Já no dia 11 de abril

de 2012 contou-se com 43 alunos e 22 servidores.

 A dinâmica de discussão adotada no Seminário  foi  a  de  realizar  um

debate, entre os diferentes grupos que compõem o curso, sobre cada ponto

levantado  durante  a  pré-avaliação  realizada  nos  segmentos.  Este  debate

aconteceu de forma ampla e democrática, buscando construir um diagnóstico

consensual dos principais problemas e virtudes do Curso de Licenciatura em

Ciências da Natureza com Habilitação em Química.

Após esse processo de debate sobre os pontos apresentados nas pré-

avaliações  partiu-se  para  a  Construção  de  Diretrizes.  Essa  etapa  buscou

estabelecer um roteiro de intenções visando superar os problemas encontrados

no Curso, no sentido de melhorar a qualidade da formação dos alunos. Para

cada ponto da pauta foi estabelecido um conjunto de Diretrizes.

A  seguir  apresentamos  na  Tabela  3,  o  conjunto  de  Diretrizes

estabelecidas no I Seminário:

Tabela 3: Diretrizes estabelecidas a partir da avaliação realizada no seminário. 

Ponto  de

pauta

Diretrizes

I  -Estrutura

do curso

a) Montar um grupo de trabalho que analise mudanças Curriculares, levando

em consideração as ponderações construídas no I Seminário de Avaliação;

b) Reestruturar a forma de Matrícula no Curso (transformando a Matricula

por módulo em Matrícula por disciplina);

c) Ampliar as atividades de Pesquisa, Ensino e Extensão;

d) Realizar análise em caráter emergencial das disciplinas de Princípios da

Ciência (PCI’s) e de Projeto Integrador (PRI’s);

e) Ampliar o quadro funcional diretamente ligado ao curso de Licenciatura,

tanto de Professores, como de Técnico-administrativos.
II  –  Acesso, a)  Ampliar  os  mecanismos  de  divulgação  do  curso  como  medida  de

1 Devido a importância do momento e visando estimular os alunos à participação no evento, o
colegiado  aprovou  uma  resolução  onde  o  Seminário  foi  considerado  como  uma Atividade
Científico-cultural do Curso, por conseguinte, com direito a certificação de 6 horas.



permanência

e êxito

contenção da evasão (alunos mais identificados com o curso se evadem

menos);

b)  Analisar  os  dados  existentes  sobre  evasão,  para  criar  estratégias  de

estímulo à permanência de alunos;

c) Ampliar os recursos de assistência estudantil  e a oferta de bolsas nas

diferentes modalidades (PIBID, PIBIC, Permanência, etc.);

d)  Criar  turmas  e  atividades  de  nivelamento,  como  monitorias,  visando

melhorar o rendimento dos alunos.
III – Políticas

para

egressos

a) Ampliar a divulgação do Curso em diferentes órgãos estatais e empresas,

com o objetivo de tornar reconhecido o Licenciado em Ciências e Química do

IF-SC;

b) Criar um grupo de trabalho que debata questões relativas à Estágio;

c)  Estudar  as  possibilidades  de  implantação  de  uma  pós-graduação  no

Campus São José do IF-SC.
IV  –

Infraestrutura

Física 

a)  Fazer  melhorias  nas  instalações  elétricas  e  nas  redes  de  informática,

visando o melhor atendimento dos alunos;

b) Melhorar a qualidade dos laboratórios de informática dos alunos;

c) Reavaliar o contrato de licitação da cantina, buscando ampliar o horário de

serviço e melhorar a qualidade do atendimento;

d) Ampliar o acervo bibliográfico (livros e periódicos);

e) Adotar bibliografias básicas mais baratas;

f) Construir, em caráter de urgência, o novo prédio do Campus São José,

para a ampliação do número de laboratórios;

g) Avaliar e readequar os espaços da escola, para melhorar as atividades de

ensino;

h) Criar condições para o uso dos equipamentos já existentes no campus

que ainda não estão disponíveis nos laboratórios.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todo esse processo de avaliação do curso que culminou no I Seminário

de  Avaliação  do  Curso  de  Licenciatura  em  Ciências  da  Natureza  com



Habilitação em Química, mostrou-se muito rico e válido, especialmente por ter

sido  amplamente  participativo  e  democrático.  A  riqueza  trazida  com  os

diferentes pontos de vista trouxe subsídios muito importantes para a discussão

do Curso como um todo, o que permitiu o estabelecimento de rumos para que

haja seu aperfeiçoamento.

Daqui  para  frente,  cabe  acompanhar  a  implementação  e

desencadeamento das ações sugeridas, pois acredita-se que a efetivação das

diretrizes construídas durante o processo de avaliação pode significar avanços

fundamentais na formação de professores no IF-SC, especialmente no Campus

São José.

Comissão Organizadora do Seminário de Avaliação

Débora Catâneo – Representante discente

Felipe Silveira de Souza – Representante docente

Maria Luisa Hilleshein de Souza – Representante técnico-administrativo

Marisa Spinola Salgado – Representante técnico-adminstrativo

 


