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Título: A utilização de questionários como ferramenta de aproximação entre a unidade e 
comunidade no Instituto de Geociências 

Resumo: A aplicação de questionários é uma ferramenta de suma importância no meio da 
avaliação institucional. Periodicamente a Secretaria de Avaliação Institucional (SAI) e a 
Comissão Própria de Avaliação (CPA) organizam e disponibilizam virtualmente 
questionários que viabilizam a avaliação do funcionamento da instituição de ensino. O NAU-
IGEO, no ano de 2020, explorou essa ferramenta de aproximação e comunicação com a 
comunidade do Instituto de Geociências em dois momentos a serem destacados neste 
trabalho. Na matrícula do semestre de 2020/1 o NAU-IGEO promoveu uma atividade de 
boas-vindas aos calouros da unidade, com o intuito de traçar um perfil mais completo dos 
alunos ingressantes. Neste encontro foi distribuído um questionário, que abordava desde a 
formação escolar e pretensões profissionais, até qual seria a familiaridade dos mesmos com 
os cursos escolhidos e com a avaliação institucional. Com a pandemia de COVID-19 e o 
isolamento social, a importância dos questionários como meio de comunicação foi 
reafirmada. Antes da implementação do Ensino Remoto Emergencial, além do questionário 
disponibilizado pela PROGRAD a todos os alunos da UFRGS, as COMGRADs do IGEO 
elaboraram um novo questionário, destinado aos estudantes da unidade, reforçando 
algumas questões já colocadas pela PROGRAD e incluindo novas, como por exemplo, a 
respeito da impressão dos mesmos sobre a implementação de atividades não presenciais e 
também de como se dá o deslocamento dos discentes à universidade - esta última sendo 
importante para o futuro retorno das atividades presenciais. Este futuro retorno aos campi 
também nos faz pensar na importância das adequações estruturais que serão necessárias 
neste momento. Para isto, como atividade futura, o NAU-IGEO planeja a comparação do 
Relatório de Avaliação da Infraestrutura 2019/2 do Instituto de Geociências com o “Protocolo 
de biossegurança para o retorno das atividades nas Instituições Federais de Ensino”, 
documento liberado pelo Ministério da Educação em julho de 2020. 

 

 

 


