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Objetivo

● Oferecer subsídios para os gestores da 
unidade tomarem decisões informadas

● Implementar uma metodologia de 
autoavaliação que 
● 1) identifique os pontos fortes e fracos do Instituto 

de Física, como percebido pelos seu público e que 
● 2) permita a identificação de tendências de médio e 

longo prazo pela sua continuidade



  

Princípios

● Transparência, reprodutibilidade e autonomia
● Ferramentas livres
● Dados aberto
● Infraestrutura própria



  

Métodos

● A autoavaliação NAU IF/UFRGS 2015 foi 
baseada em 
● Pesquisa de satisfação

– Alunos (cursos sediados na unidade), professores e 
funcionários técnico-administrativos do IF/UFRGS.

● Análise dos resultados da avaliação dos cursos e 
docentes pelos discentes.



  

Ferramentas
(pesquisa de satisfação)

● Coleta de dados
● Enquete LimeSurvey (Serviço fornecido pelo 

Centro de Tecnologia Acadêmica da UFRGS)
● (CPD também oferece o serviço*)

● Visualização dos resultados e geração dos 
gráficos
● Ipython Notebooks

– Programas em python criados para gerar gráficos por 
categoria e por público.

– Programa de análise é acompanhado dos resultados

*https://www.ufrgs.br/limesurvey/ 

https://ipython.org/notebook.html
https://www.ufrgs.br/limesurvey/


  

Apresentação dos resultados
● Armazenamento

● Dados coletados, programas utilizados, gráficos e 
código fonte do website em repositórios públicos
– Dados e resultados aqui
– Fonte do Website aqui.

● Apresentação dos resultados
● Todo material (não confidencial) do NAU IF/UFRGS 

está disponível no website
● Relatório confeccionado com GitBook

– Facilita a criação de PDF e website
– Ambos disponibilizados no site do NAU IF/UFRGS em 

http://www.if.ufrgs.br/nau/2015/index.html  

https://git.cta.if.ufrgs.br/NAU_IF_UFRGS/Website_NAU_IF_UFRGS/tree/master 

https://git.cta.if.ufrgs.br/NAU_IF_UFRGS/Satisfacao_IF_UFRGS_Jan2016/tree/master 

http://www.if.ufrgs.br/nau/ 

https://git.cta.if.ufrgs.br/NAU_IF_UFRGS/Satisfacao_IF_UFRGS_Jan2016/tree/master
https://git.cta.if.ufrgs.br/NAU_IF_UFRGS/Website_NAU_IF_UFRGS/tree/master
http://www.if.ufrgs.br/nau/
https://www.gitbook.com/
http://www.if.ufrgs.br/nau/2015/RAA_NAU_IF-UFRGS_2015.pdf
http://www.if.ufrgs.br/nau/2015/relatorio2015.html
http://www.if.ufrgs.br/nau/2015/index.html
https://git.cta.if.ufrgs.br/NAU_IF_UFRGS/Website_NAU_IF_UFRGS/tree/master
https://git.cta.if.ufrgs.br/NAU_IF_UFRGS/Satisfacao_IF_UFRGS_Jan2016/tree/master
http://www.if.ufrgs.br/nau/


  

O que se encontra no repositório?

https://git.cta.if.ufrgs.br/NAU_IF_UFRGS/Satisfacao_IF_UFRGS_Jan2016/tree/master 

https://git.cta.if.ufrgs.br/NAU_IF_UFRGS/Satisfacao_IF_UFRGS_Jan2016/tree/master


  

Dados: Tabelas csv



  

Ipython Notebooks (Programas)



  

Resultados



  

Confecção do RAAU 2015

● Representantes de cada categoria 
(Professores, servidores e alunos) elaboraram 
um texto de página e selecionaram dois 
gráficos para serem destacados no relatório 
para serem adicionados ao relatório.

● Coordenador reuniu o material e realizou a 
formatação final do documento para publicação 
em PDF e website.



  

Avaliação dos docentes pelos 
discentes

● Dados recebidos pelo NAU foram utilizados 
para gerar histogramas a partir da média da 
avaliação de cada turma

● Turmas com avaliação abaixo da média (3 
pontos) foram destacadas e apontadas para a 
chefia do departamento para que fosse 



  

Depto. de Física Depto. de Astronomia

Avaliação dos cursos e professores



  

Mais informações no site NAU IF/UFRGS

http://www.if.ufrgs.br/nau 

http://www.if.ufrgs.br/nau
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