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RESUMO:  

A partir da constatação pelo Núcleo de Avaliação da Unidade (NAU) do Instituto de Artes da 

ausência de um histórico de ações continuadas visando atender as avaliações anuais, por causa 

da não realização pelas gestões anteriores de relatório para os Relatórios de Autoavaliação 

Institucional (RAAI) da UFRGS, situação revertida a partir de 2016, o NAU-IA vem propondo 

iniciativas para realizar e aprimorar essas avaliações. O meu trabalho está no âmbito de uma 

delas, o esforço para criar canais de comunicação e interação com a comunidade do IA, em 

particular o corpo discente, canais que permitam recebermos manifestações e darmos 

satisfações sobre questões relacionadas às atividades de ensino das diferentes graduações e pós-

graduações do Instituto. O plano de trabalho para isso envolveu levantar como os outros 

Núcleos procuram facilitar a interação com suas respectivas comunidades. Isso foi feito, em 

primeira etapa, através do levantamento dos espaços destinados aos NAU’s nas páginas das 

respectivas Unidades, bem como do uso que é feito desses espaços. A partir desse levantamento, 

analiso iniciativas que podem servir de exemplo para que o NAU-IA faça melhor uso do espaço 

que dispõe na página do Instituto de Artes, fazendo dela uma aliada na interação com a 

comunidade. Também a partir desse levantamento, a partir de discussões com o NAU-IA, 

buscamos identificar fragilidades do nosso espaço e das nossas iniciativas para estabelecermos 

canais de resposta e interação. Mas não se trata apenas do NAU-IA, também estendemos esse 

levantamento a outras instâncias do Instituto, procurando saber de que modo as comissões de 

graduação, chefias de departamentos e direção procuram detectar e atender possíveis demandas 

do ensino no IA. Para exemplificar, através de entrevistas, outra parte do trabalho que 

desenvolvo, procuro saber sobre as respostas para a comunidade, para a comunidade discente 

em particular, a respeito de problemas apontados em avaliações já realizadas (RAAI, Relatórios 

das Comissões de Avaliação do MEC para reconhecimento das graduações, etc.). É necessário 

mencionar que se trata, o resultado do trabalho que proponho apresentar no Salão de Ensino da 

UFRGS, de um percurso parcial desses levantamentos e análises, uma vez que assumi a bolsa 

recentemente, dando assim continuidade iniciada por bolsista anterior. Portanto, reitero, serão 

resultados parciais os que pretendo levar ao Salão, um relato na expectativa de ouvir 

contribuições e outros relatos que ajudem a aprimorar a minha atividade junto ao NAU-IA. 
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