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Introdução: O Núcleo de Avaliação da Unidade (NAU) é um núcleo que tem como propósito implantar 

o processo interno de avaliação nas Unidades Acadêmicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), envolvendo docentes, técnico-administrativos e discentes. Está ligado à Comissão Própria de 

Avaliação (CPA) da UFRGS (Decisão CONSUN 184/2009), junto com a Secretaria de Avaliação Institucional 

(SAI). Na Faculdade de Odontologia, o NAU é constituído por representantes da comunidade acadêmica e 

compõe-se de 8 (oito) membros, sendo: três representantes docentes da Graduação do curso de Odontologia 

indicados, preferencialmente, por cada departamento da Unidade; um representante docente da Graduação do 

curso de Fonoaudiologia indicado pela Comissão de Graduação e lotado na Faculdade de Odontologia; um 

representante Técnico-administrativo indicado pela Biblioteca; um representante Técnico em Assuntos 

Educacionais lotado na Faculdade de Odontologia e indicado pela COMGRAD-ODO; dois representantes 

discentes da Graduação, sendo um indicado pelo Diretório Acadêmico (DA) do curso de Odontologia e um 

indicado pelo DA do curso de Fonoaudiologia. O NAU possui Regimento Interno aprovado pelo Conselho da 

Unidade e a posse dos membros, bem como de sua coordenação, são formalizados por Portaria expedida pelo 

Diretor da Unidade. As reuniões do NAU-ODONTOLOGIA acontecem mensalmente. Objetivo: Relatar a 

experiência de atuação do bolsista, estudante de graduação, junto ao NAU da Faculdade de Odontologia da 

UFRGS. Descrição da experiência: A atuação do bolsista do NAU envolve a participação em projetos de 

pesquisa (Avaliação Curricular no curso de Odontologia e Fonoaudiologia, Perfil dos ingressantes do curso 

diurno e noturno de Odontologia e do curso de Fonoaudiologia) acontece por meio da organização e  

participação na aplicação de questionários, digitação de bancos de dados no software SPSS, transcrição de 

entrevistas, revisão da literatura, elaboração de relatórios e apresentações, também participando da seleção e 

organização de material a ser disponibilizado no espaço virtual do NAU no site da Faculdade de Odontologia e 

organização e assessoramento das reuniões mensais do NAU-ODO. Consideração final: O trabalho do bolsista 

junto ao NAU-ODONTO possibilita ao estudante de graduação o envolvimento com projetos de pesquisa 

voltados à avaliação e acompanhamento dos alunos dos cursos de Odontologia e Fonoaudiologia, além do 

aprendizado voltado à organização e funcionamento do próprio Núcleo. 


