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Os resultados da avaliação institucional na UFRGS, tem sido discutidos anualmente 
na SEMANA DE AVALIAÇÃO UFRGS (SAV). O NAU da Faculdade de Veterinária 
vem realizando estes eventos desde 2016 e compartilha aqui suas experiências. No 
primeiro ano foram apresentados aos gestores da Unidade os dados da Avaliação 
Docente pelo Discente (AVDD), assim como as atribuições do NAU e a programação 
das atividades para aquele ano. Em 2017 houve dois eventos: um com os gestores, 
para apresentar a AVDD (por departamento) e demais atividades do NAU, e o 
segundo evento aberto (Seminário de Avaliação da FAVET). Naquele evento foram 
apresentados os resultados da avaliação da infraestrutura da Unidade (questionário 
próprio), aplicado aos servidores no ano anterior. Discutiu-se a baixa efetividade da 
apresentação dos resultados da AVDD por departamento e não por disciplina. Assim, 
na SAV 2018, a apresentação trienal da AVDD foi realizada em reuniões fechadas 
com cada chefia, observando-se a frequência das fragilidades. Aos gestores foram 
apresentados os dados de 2017 e uma reunião autoavaliativa da SAV, com a Direção. 
Durante a Semana Acadêmica (em agosto de 2018) realizou-se o segundo Seminário. 
Na SAV 2019, constatou-se a redução nas fragilidades de algumas disciplinas, nos 
dois últimos anos, possivelmente decorrentes de reflexão das práticas docentes. Em 
2020, em detrimento da pandemia, houve uma reunião virtual para apresentação dos 
resultados da avaliação da infraestrutura e do grau de satisfação dos alunos da 
FAVET. Esse instrumento originou-se de demanda gerada em uma SAV. Discussões 
pertinentes ocorreram acerca da saúde mental dos alunos. Também foram 
encaminhados relatórios de avaliações (Programa de Residência e AVDD de 
disciplinas de outras unidades) aos respectivos envolvidos. Conclui-se que a 
abordagem da SAV varia de acordo, às avaliações realizadas e às necessidades 
internas, sem um padrão anual. Esse evento é importante para a conscientização da 
situação da Unidade, favorecendo possíveis melhorias aconteçam.  
 

 

 

 


