
Avaliação discente

2020

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

I Workshop de  autoavaliação do Programa 
de Pós-graduação em Ciências 

Cardiovasculares



➔ Qualificação docente e discente para ensino à distância;
➔ Oportunidades e visibilidade para acesso de negros e mulheres;
➔ Criação de associação de ex-alunos da pós-graduação para aumentar 

networking e possibilidade de crescimento;
➔ Aumento da inclusão de algumas áreas do conhecimento no Programa; 
➔ Avaliação de projetos de meio período ou  atividades de pesquisa remota;
➔ Ações solidárias dos docentes e discentes do Programa;
➔ Compreensão da realidade dos alunos e quais são as suas dificuldades.

Roteiro



Ensino à distância

Facilidade para execução da pesquisa Satisfação com o PPGCCV



Ensino à distância
Avaliação da disciplina de Metodologia Científica 

“Gostei muito da disciplina e achei que 
os professores conseguiram 
brilhantemente torná-la dinâmica e 
interessante mesmo durante a 
pandemia. O EAD dessa disciplina 
funcionou perfeitamente, os 
professores convidados agregaram 
muito também.”



Ensino à distância
Iniciativas interessantes



Google groups

Grupo no LinkedIn

Networking & Crescimento



Diversificação de áreas do conhecimento

➔ Perfil discente: médicos, biomédicos e nutricionistas;
➔ Divulgação em forma de vagas nos perfis dos laboratórios e do 

PPGCCV;
➔ Avaliar possibilidade de projetos de meio período;
➔ Mais atividades de pesquisa remota.



Oportunidade e visibilidade

Gênero Raça/cor



Oportunidade e visibilidade

Mulheres

• Divulgação dos materiais do GT 
de mulheres na ciência;

• Discussões das demandas 
emergentes entre os 
representantes discentes e 
docentes .

Políticas afirmativas

• Relatos de experiências nos meios 
de divulgação da PPGCCV;

• Buscar novas alternativas para 
ampliar a visibilidade das vagas 
disponíveis de políticas 
afirmativas 





Ações solidárias



Ações solidárias
Como o PPGCCV pode contribuir?



Dificuldade e realidade dos alunos

Renda familiar



Questionário do discente:
1. Caracterização
2. Atividades acadêmicas
3. O curso
4. Avaliação de desempenho

*68 respostas no primeiro semestre de 2020

Relatório semestral:
1. Avaliação do andamento da pesquisa
2. Disciplinas
3. Dificuldades da execução

Dificuldade e realidade dos alunos
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