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Apresentação

O presente relatório de autoavaliação, elaborado pelo Núcleo de Avaliação da Unidade do Instituto 
de  Física  da UFRGS, visa oferecer  subsídios  para reflexão e  aprimoramento das  atividades  de 
ensino, pesquisa e extensão desta unidade, assim como a elaboração do Relatório de Autoavaliação 
Institucional da UFRGS 2014. 

Composição NAU IF/UFRGS:
• Prof. Rafael Peretti Pezzi
• Prof. Fernando Lang da Silveira
• Prof. Kepler de Souza Oliveria Filho
• José Humberto Martins Borges
• Cleusa Pavan

Metodologia

A auto-avaliação da unidade foi realizada mediante duas abordagens distintas:

1. Análise quantitativa dos índices dos cursos de graduação e disciplinas oferecidos 
pelos departamentos de Física e Astronomia obtidos com a Comissões de Graduação 
da Física e da Engenharia Física;

2. Análise e acompanhamento dos resultados preliminares do planejamento estratégico 
do Instituto de Física da UFRGS.

Na  primeira  abordagem  foi  realizado  acompanhamento  junto  às  COMGRADs  vinculadas  aos 
seguintes cursos: Licenciatura Diurna em Física, Licenciatura Noturna em Física, Bacharelado em 
Astrofísica, Bacharelado em Física Computacional, Bacharelado em Nanociência, Bacharelado em 
Física  Pesquisa  Básica  e  Bacharelado  em Engenharia  Física.  Foram identificados  e  analisados 
indicadores de desempenho dos cursos e dos estudantes, levantamento do perfil dos ingressantes e 
egressos dos cursos e análise das tendências comparando os dados de 2014 com aqueles dos anos 
anteriores, quando possível.

Na  segunda  abordagem  foi  realizada  uma  ação  institucional  para  elaborar  o  planejamento 
estratégico  do  Instituto  de  Física  com  apoio  da  empresa  EPR  Consultoria.  Foram  realizadas 
reuniões abertas para toda a comunidade acadêmica para a elaboração da identidade organizacional, 
definição de objetivos estratégicos, indicadores e metas, análise de ambiente e finalmente a criação 
de planos de ação para atingir os objetivos estabelecidos. 

Para o desenvolvimento do planejamento Estratégico do IF (PE/IF) foram realizadas um total de 7 
encontros quinzenais abertos a toda comunidade do IF/UFRGS. Este desenvolvimento resultou na 
criação  de  7  (sete)  grupos  de  trabalho  com as  seguintes  atribuições  específicas:  i)  Atividades 
Docentes, ii) Clima interno do instituto, iii) Departamentos, iv) Gestão do Ensino, v) Integração 
Interna, vi) Interação com Escolas e vii) Setores técnicos. Estes grupos realizaram um total de 11 
encontros adicionais. O resultado do PE/IF apresentado a seguir consiste em um resumo que ilustra 



a missão, visão, valores e objetivos estratégicos definidos para o Instituto de Física, bem como as 
suas forças e fraquezas, identificadas na análise do ambiente. 

Resultados

Dados das Comissões de Graduação

Os  cursos  de  graduação  oferecidos  pela  unidade  são  coordenados  por  duas  Comissões  de 
Graduação.  Os  cursos  de  Licenciatura  Diurna  em  Física,  Licenciatura  Noturna  em  Física, 
Bacharelado em Astrofísica, Bacharelado em Física Computacional, Bacharelado em Nanociência, 
Bacharelado em Física Pesquisa Básica são coordenados pela COMGRAD Física, enquanto o curso 
de Bacharelado em Engenharia Física é coordenado pela COMGRAD Engenharia Física. A tabela 
abaixo apresenta a consolidação das avaliação dos professores e das disciplinas de cada curso para 
os semestres 2013/2 e 2014/1,  que correspondem aos dois últimos semestres  cujos dados estão 
disponíveis no momento da elaboração do presente relatório. Os alunos podem atribuir notas de 1 a 
5, sendo as médias, o número de respostas e o percentual de participação discente apresentado.

BACHARELADO EM FÍSICA: ASTROFÍSICA

Média Nº Respostas % Participação

2014/1
Professores 3.81 32 59.26

Disciplinas 4.65 32 59.26

2013/2
Professores 4.03 12 32.43

Disciplinas 4.67 11 29.73

BACHARELADO EM FÍSICA: FÍSICA COMPUTACIONAL

Média Nº Respostas % Participação

2014/1
Professores 3.62 19 50

Disciplinas 4.37 19 50

2013/2
Professores 2.67 5 18.52

Disciplinas 4.26 5 18.52

Média Nº Respostas % Participação

2014/1
Professores 3.98 27 52.94

Disciplinas 4.58 24 47.06

2013/2
Professores 4.07 11 30.56

Disciplinas 4.61 10 27.78

Média Nº Respostas % Participação

2014/1
Professores 3.91 54 54.55

Disciplinas 4.42 53 53.54

2013/2
Professores 3.73 29 34.52

Disciplinas 4.39 28 33.33

Média Nº Respostas % Participação

2014/1
Professores 4.04 40 48.19

Disciplinas 4.45 39 46.99

2013/2
Professores 4.29 21 33.33

Disciplinas 4.61 19 30.16

LICENCIATURA EM FÍSICA - NOTURNO

Média Nº Respostas % Participação

2014/1
Professores 4.24 39 48.15

Disciplinas 4.59 38 46.91

2013/2
Professores 4.3 17 17.89

Disciplinas 4.54 17 17.89

BACHARELADO EM ENGENHARIA FÍSICA

Média Nº Respostas % Participação

2014/1
Professores 3.47 86 65.65

Disciplinas 4.19 81 61.83

2013/2
Professores 3.55 43 40.95

Disciplinas 4.44 39 37.14

BACHARELADO EM FÍSICA: MATERIAIS E NANOTECNOLOGIA 

BACHARELADO EM FÍSICA: PESQUISA BÁSICA  

LICENCIATURA EM FÍSICA - N 



No que tange ao desempenho dos alunos mediante os cursos oferecidos pelo departamento de física 
para cursos de outros departamentos da UFRGS, foram analisadas as distribuições de conceitos de 
todas as Físicas Básicas oferecidas para, além dos cursos citados anteriormente, para os cursos de 
engenharias,  Bacharelado e Licenciatura em Matemática.  Nos primeiro e segundo semestres de 
2014 foram atendidos um total de 2031 e 1535 alunos, respectivamente. As respectivas taxas de 
aprovação foram de 71,54% e 70,62%, conforme a tabela abaixo.

As  figuras  apresentam  a  distribuição  de  conceitos  obtidos  pelos  alunos  de  Física  Básica  dos 
semestres 2014/1 e 2014/2. Dos dados específicos das disciplinas foram identificados a maior taxa 
de reprovação de para os cursos de Física I: de 47,2% para 2014/2 e 34,8% para 2014/1. Tamanha 

Total de Alunos Aprovados Reprovados

2014/1 2031 71,54% 28,46%

2014/2 1535 70,62% 29,38%
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taxa de reprovação é um indicativo do despreparo dos alunos calouros recém-chegados do ensino 
médio assim como dos professores que atendem estes alunos.

Planejamento Estratégico IF/UFRGS

Durante as ações do  PE/IF foram definidas a missão, visão e valores para o Instituto e objetivos 
estratégicos, oportunidade onde foram levantados os pontos fortes e fracos da unidade. 

Missão, Visão e Valores

Na primeira etapa do PE/IF, foram definidas a missão, a visão e os valores do Instituto de Física.

Missão do IF/UFRGS: “Formar e qualificar profissionais nos campos científico, tecnológico e 
educacional, gerando conhecimentos de excelência de classe mundial através da pesquisa, ensino, 
extensão e inovação em todas as áreas da Física e correlatas, contribuindo para o desenvolvimento 
da sociedade com interação com setores públicos e privados.”

Visão do IF/UFRGS: “Consolidar-se como unidade dinâmica, ampliando o reconhecimento 
internacional como um centro de excelência no ensino, na extensão e na pesquisa em ciência, 
tecnologia e inovação.”

Foram definidos os seguintes valores:

• Excelência no ensino e na produção de conhecimento;

• Comprometimento;

• Ética

• Trabalho em Equipe;

• Pró-atividade;

• Sustentabilidade;

• Liderança;

• Inovação.

Objetivos estratégicos

A partir das conversar com a comunidade foram identificados oito objetivos estratégicos:

1. Ampliar a visibilidade nacional e internacional;

2. Qualificar o ensino de graduação;

3. Ampliar níveis de excelência dos programas de pós-graduação;

4. Ampliar a produção científica qualificada;

5. Ampliar a relação com escolas e o público em geral;

6. Aumentar parcerias com empresas, bem como aumentar o número de empresas incubadas

7. Alcançar uma maior sinergia entre docentes, discentes e técnico-administrativos;

8. Ampliar e qualificar a infraestrutura física



Análise do Ambiente

Na análise do ambiente, foram identificadas os pontos fortes do IF/UFRGS. Além de estar inserido 
na UFRGS, uma universidade de renome internacional e suas atividades serem gratuitas para os 
alunos, identificaram-se os seguintes pontos fortes:

• Ambiente propício para o crescimento pessoal e coletivo;

• Infraestrutura de pesquisa, ensino e técnica (oficina, biblioteca, suporte técnico);

• Qualificação do corpo docente e técnico;

• Visibilidade pela inserção dos docentes em organismos nacionais e internacionais;

• Interação do instituto com a comunidade

Por outro lado, também foram identificadas as seguintes fraquezas do Instituto de Física:

• Falta de preparo dos cargos administrativos;

• Vínculo permanente dos servidores;

• Burocracia para utilização de verbas;

• Limitação de espaço físico;

• Dificuldade para liberação de bens de capital (patrimônio);

• Falta de espírito colaborativo e comprometimento;

• Segmentação dos espaços físicos;

• Falta de espaço para convivência;

• Impessoalidade dos espaços de ensino (ambiente não adequado para a criatividade);

• Evasão dos cursos de graduação;

• Falta de utilização de novas tecnologias e atividades de ensino;

• Infraestrutura de suporte técnico deficiente;

• Falta de planejamento;

• Falta de suporte a projetos de pesquisa e de suporte administrativo;

• Falta de recursos para participação de estudantes e docentes em congressos;

• Formação de bacharelados focada para academia.

Relatório aprovado em 31 de Janeiro de 2015
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