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1. INTRODUÇÃO
O Curso de Agronomia da UEFS foi criado em 2012, contando atualmente com
cerca de 400 discentes e 65 professores. Apesar do curso está sediado no Departamento de
Ciências Biológicas, conta com a participação de professores de diversos departamentos
(DCIS, DETEC,
ETEC, DEXA, DCHF, DELET). O curso formou a primeira turma no semestre
2017.1 e encontra-se
se em processo de avaliação pelo Conselho Estadual de Educação para
obter o seu primeiro reconhecimento.
Como
omo qualquer outro curso em processo de implantação, tem enfrentado
enfre
dificuldades nos diversos campos, tornando-se
tornando se necessário um constante acompanhamento
por parte do Colegiado, Departamentos envolvidos e da própria PROGRAD. Para esse fim,
o Colegiado do Curso implantou no semestre 2014.1
2014.1 a sua Comissão Própria de Avaliação
Ava
(CPA Agronomia), em consonância com a CPA institucional, para conduzir o processo
contínuo de avaliação do curso e apontar os ajustes necessários. Em 2014 a CPA realizou a
primeira avaliação docente e discente do curso, o qual identificou vários problemas,
pro
o que
norteou diversas ações do colegiado buscando a melhoria do mesmo. Da mesma forma, em
2015 foi realizada a 2ª avaliação.
Além dass duas avaliações promovidas pela CPA, os discentes do curso foram
avaliados no ENAD 2016. Nessa avaliação, segundo
segund os Indicadores de Qualidade da
Educação Superior e resultados do Enade,
Enade o curso foi classificação com a maior média no
Estado da Bahia, obtendo conceito 4 pelo MEC. O exame foi composto de 40 questões,
divididas em duas partes: Formação Geral – FG e Componente
ponente Específico – CE. A primeira
teve dez questões, sendo oito de múltipla escolha
escolha e duas discursivas, contemplando
contem
temas
como

sociodiversidade,

biodiversidade,

globalização,

cidadania

e

problemas

contemporâneos. Essas perguntas equivaleram
equivale
a 25% da notaa da prova. A segunda buscou
aferir as competências, habilidades e o domínio de conhecimentos necessários para o
exercício da profissão e foi composta por 30 questões, sendo 27 questões de múltipla
escolha e três discursivas, o que equivaleu
equivale a 75% da nota da prova.
Em momento oportuno, a CPA Agronomia juntamente com o Colegiado do Curso,
vem apresentar à comunidade
idade acadêmica o relatório da Terceira Avaliação do Curso
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de Agronomia da UEFS, realizado
reali
no semestre 2017.1,, com o propósito de identificar os
principais
incipais problemas que afetam o curso, em todas as suas dimensões: pedagógicas,
estruturais e materiais,, bem como os erros e acertos decorrentes das ações implementadas
após realização da segunda avaliação. Nessa avaliação optou-se
se pelo formulário on line,
elaborado e discutido pelos membros da CPA, comissão de apóio e assessores. A opção
pelo formulário on line decorreu da necessidade de se facilitar a aplicação e análise dos
dados, bem como buscar maior participação dos docentes e discentes do curso. O resultado
dessa avaliação é apresentado por meio deste relatório, onde consta a metodologia
empregada, as principais limitações, os questionários utilizados, os resultados analisados e
apresentados na forma de gráficos e medidas sugestivas a serem adotadas,
adotadas em comparação
com a primeira e segunda avaliação,
avaliação aplicadas em 2014 e 2015, respectivamente.
respectivamente Assim, a
CPA e o Colegiado de Agronomia espera contribuir com a melhoria da qualidade do curso,
com maior envolvimento dos discentes, docentes e servidores nesse processo de
construção.

2. A METODOLOGIA DO TRABALHO
A metodologia empregada neste trabalho se deu com a execução de uma pesquisa
analítica, constituindo-se
se na aplicação de questionários próprios, direcionados aos discentes
e docentes do Curso de Agronomia. Os dados obtidos nestes questionários foram tabulados
em planilha Excel, a partir do qual se gerou gráficos de análise para melhor interpretação
dos dados quantitativos
itativos contidos na tabulação. Deste modo, buscou-se
se evidenciar como os
envolvidos noo processo ensino/aprendizagem enxergam o Curso de Agronomia nas suas
mais diversas dimensões: metodologia de ensino, componentes curriculares,
curricula

infra-

estrutura, acervo bibliográfico,
gráfico, coordenação do curso, entre outros.
Nessa avaliação foram elaborados formulários
fo
on line, para discentes (Anexo 1) e
docentes (Anexo 2). Os formulários foram criados a partir do programa Google Forms,
disponível

no

endereço

https://docs.google.com/forms/d/1CrzK2Fc4xFCc7k
/docs.google.com/forms/d/1CrzK2Fc4xFCc7k-

OoJkSwD65GcQlx1gjjmNJTugCI7w/edit O processo de elaboração foi realizado por uma
OoJkSwD65GcQlx1gjjmNJTugCI7w/edit.
equipe formada por membros da CPA,
CPA a coordenadora do curso, a bolsista acadêmica
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lotada no colegiado, Ludmila Araújo Ferreira, a professora Gabrielle Borges e o professor
Maurício Lordêlo. Após a finalização dos formulários a equipe de elaboração fez um teste
piloto on line com alguns professores e discentes, avaliando-se
avaliando se as incongruências e
corrigindo-as.
Os questionários foram disponibilizados on line para os discentes
discente e docentes do
Curso de agronomia no período de 24 de julho a 05 de agosto de 2017. Na semana anterior
à disponibilização o colegiado fez ampla divulgação entre os discentes e docentes, através
de e-mails
mails (enviados duas vezes, sendo o primeiro três dias antes da disponibilização dos
formulários e o segundo sete dias após o início da disponibilização dos formulários),
formulários no site
do colegiado, em reunião de departamento
d
e avisos em salas de aula. Além disso, durante o
período foram enviadas diversas mensagens via Whatsapp
pp para alunos, professores e
grupos. Finalizado o período de coleta dos dados os mesmos foram analisados, procedendoprocedendo
se a elaboração de tabelas e gráficos, e discutidos, para elaboração do presente relatório.

3. LIMITAÇÕES
Apesar de a avaliação ter utilizado formulários on line, disponibilizados por um
período de 13 dias consecutivos, ainda se verificou uma pequena participação dos discentes
e docentes no processo de avaliação, respondendo aos questionários apenas 32 docentes e
100 discentes. Contudo, o baixo grau de entendimento e interpretação das questões
aplicadas, verificados nas avaliações de 2014 e 2015, foi minimizado com a utilização
desse novo formulário.

4. DADOS OBTIDOS NA PESQUISA
4.1 AVALIAÇÃO DISCENTE
Na presente avaliação, um primeiro dado mensurado foi à idade média dos discentes
do curso, verificando-se
se que a maioria dos discentes matriculados apresenta idade média
entre 20 e 23 anos de idade.
idade Na pesquisa houve uma maior participação dos discentes que
6
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ingressaram nos semestres 2013.1, 2014.2, 2013.2, 2015.1 e 2014.1.
2014
Entre os que
responderam à pesquisa apenas oito discentes têm previsão de formar no semestre 2017.2.
A semestralização dos discentes continua sendo um dado preocupante, pois apenas
21% dos discentes pesquisados encontram-se
se semestralizados, enquanto que
q
79%
encontram-se
se desemestralizados. Esse elevado grau de desemestralização está associado a
vários fatores,, sendo alguns bem perceptíveis nos dados obtidos, como o elevado número
de disciplina que os discentes se matriculam. Os dados mostram que 48% dos discentes
pegam entre 8 e 10 componentes por semestre (Figura 01). Do total de alunos que
responderam 51% afirmaram já ter abandonado alguma disciplina.

Disciplina por semestre
4%

Entre 2 - 4

48%

Entre 5-7
48%

Entre 8 - 10

Figura 01: Numero de disciplinas que os discentes pegam em média por semestre.

Entre as disciplina com maior índice de abandono, Química aplicada à biologia e
Cálculo diferencial e integral I continuam em destaque.
destaque. Além desses componentes, Física
aplicada, Experimentação agrícola e Princípios de genética e evolução apresentaram um
número considerável de abandonos (Figura 02). Um dos fatores que certamente tem
contribuído para
ra o elevado número de abandono é que vários alunos matriculados exercem
atividade remunerada. Entre os discentes pesquisados 13% afirmaram exercer alguma
atividade remunerada, sendo que, destes, 27% têm jornada de trabalho de até 10 hrs, 13%
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de 11 - 20 hrs, 27% dee 21 - 30 hrs e 13% de 31 - 40 hrs.. Entretanto, apenas 40% dessas
atividades têm
m correlação com o curso de Agronomia.
Agronomia

Disciplinas
Topografia aplicada a…
Quimica Aplicada a Biologia
Principios de Genetica e…
Microbiologia Agricula
Melhoramento genetico
Introdução a Sociologia Rural
Hortucultura
Geociencias II
Fisiologia Vegetal
Fisica aplicada a ciencias…
Economia e Administração…
Desenho Tecnico
Cultivo biodinamico e…
Comercialização e economia…
Botanica Geral
Bioquimica Basica I
Biologia Basica I
Analise Ambiental
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30

Figura 02: Numero de abandono de disciplina, por componente.
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Outro fator que tem contribuído para a elevada taxa de desemestralização é o
elevado percentual de reprovação nos componentes. Entre os discentes pesquisados, 56%
afirmaram já ter perdido algum componente por conceito e 29%
29% por falta e apenas 15% não
tiveram reprovação em algum componente.
componente As maiores taxas de reprovação continuam
sendo nas disciplinas de cálculo, química aplicada à biologia e botânica geral (Figura 03).

Zoologia Geral
Topografia Aplicada à Agronomia
Química Aplicada à Biologia
Química Analítica
Princípios de Genética e Evolução
Pedologia I
Micribiologia Agrícola
Metodologia da Pesquisa Científica
Melhoramento Genético Vegetal
Máquinas e Mecanização Agrícola
Manejo integrado de pragas
Informática Aplicada
Horticultura
Hidráulica Aplicada a Agricultura
Geociências II
Fruticultura
Fisiologia Vegetal
Física do Solo
Física Aplicada às Ciências Agrárias
Experimentação
Economia e Administração Rural
Desenho Técnico e Expressão Gráfica
Cultura de Raizes e Turbeculos
Cultura de Cereais
Calculo Diferencial e Integral I
Botânica Geral
Botânica Economica e Etinobotanica
Bioquímica Básica I
Biometria
Biologia Básica I
Apicultura e Meliponicultura
Antropologia Cultural I
Anatomia e Fisiologia Animal
Agroecologia
Agricultura Familiar e Camponesa
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Figura 03:: Numero de alunos que já tiveram reprovação por disciplina.
disciplina
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A avaliação revelou que a grande maioria dos discentes demonstra ter conhecimento
do Projeto Pedagógico do Curso, sendo que 85% dos discentes afirmaram
ram conhecer parcial
ou plenamente o Projeto Pedagógico (Figura 04). Para os alunos pesquisados a divulgação
no site do colegiado (44%) e as palestras promovidas pelo colegiado juntamente com o DA
de agronomia (17%) foi a principal forma de divulgação do Projeto Pedagógico.
Pedagógico

Conhecimento do projeto
pedagogico do Curso
Desconheço
19% 15%
Conheço
parcialmente
66%

Tenho pleno
conhecimento

Figura 04:: Percentual de discentes que afirmam conhecer o Projeto Pedagógico do Curso

Em relação conhecimento do campo de atuação
atuação do profissional de Agronomia,
apenas 1% dos discentes responderam desconhecer, enquanto que 42% responderam ter
conhecimento parcial e 57% afirmaram ter pleno conhecimento. Para os discentes que
desconhecem 63% acreditam que as palestras semestrais sejam a melhor forma de
divulgação, seguido da divulgação no site (25%) e divulgação em redes sociais (28%).
Em relação à estrutura curricular do curso, a pesquisa buscou identificar o grau
gr de
satisfação dos discentes em relação aos componentes dos três núcleos de disciplinas. Ao
serem perguntados sobre quais componentes curriculares do Núcleo de Conteúdos Básicos
não atendem às suas necessidades de formação,
formação, em ordem de importância, verificou-se
verif
que,
em primeiro lugar, os componentes cálculo diferencial e integral, física
física aplicada a ciências
agrárias, química aplicada a biologia,
biologia, experimentação, informática aplicada e princípios de
genética e evolução, nessa ordem, obtiveram os maiores índices
ices de reprovação
reprov
(Figura 05).
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1° Componente
25
20
15
10
5
0

Figura 05: Componentes do Núcleo de Conteúdos Básicos que não atendem às
necessidades de formação dos discentes,
discentes, mencionados como de maior importância.
importância

Para os discentes pesquisados a metodologia de ensino (33%), seguido do conteúdo
programático (23%) e infraestrutura de aula prática (12%) são os principais problemas
desses componentes (Figura 06).
0
Principais problemas
Não tenho

8%

3%

Carga horária alta
Carga horária baixa

8%

33%

Conteudo programatico
Infraestrutura de sala de aula

23%
8%
12%

Infraestrutura para aula
prática
Material didatico

5%

Figura 06: Principais problemas mencionados sobre os
o componentes
componente do Núcleo de
Conteúdos Básicos,, citados em primeiro
primeir lugar, que não atendem às necessidades de
formação dos discentes.
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Como segundo componente de maior importância, que não atende às necessidades
de formação no Núcleo de Conteúdos Básicos,
Básicos Química aplicada a biologia,
b
seguido de
Física aplicada as ciências agrárias
a

e Princípios de genética e evolução
volução foram os

componentes mais citados. Para esses componentes a metodologia de ensino (27%),
conteúdo programático (18%) e infraestrutura de aula prática (12%) e falta de material
didático (10%) são os principais problemas. Como terceiro componente de maior
importância Física aplicada
plicada as ciências agrárias, Experimentação,
xperimentação, Princípios de genética e
evolução e Química aplicada
plicada a biologia foram os mais citados. Da mesma forma,
metodologia de ensino (27%), conteúdo programático (18%) e infraestrutura de aula prática
(12%) e falta de material didático (10%) são os principais problemas citados.
Em relação aos componentes curriculares do Núcleo
Núcleo de Conteúdos
Conteúdo Profissionais
Essenciais que não atendem às suas necessidades de formação,, foram citadas, em primeira
ordem de importância, Física
ísica do solo (15 discentes), Geociências
eociências II (9), Construções e
instalações rurais (9), Antropologia cultural e Química
ica e fertilidade do solo (9) (Figura 07).
Para esses componentes, a metodologia de ensino (20%), conteúdo programático (20%) e
infraestrutura de aula prática (19%) e falta de material didático (11%) estão entre os
principais problemas citados (Figura 08).
1° Componente
25
20
15
10
5
0

Figura 07: Componentes do Núcleo de Conteúdos Profissionais Essenciais que não
atendem às necessidades de formação dos discentes, mencionados como de maior ordem de
importância.
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Principais problemas

Não tenho
Carga horária alta

14%

2%

25%
5%

11%

20%

Carga horária baixa
Conteudo programatico
Infraestrutura de sala de
aula
Infraestrutura para aula
prática
Material didatico

19%
4%

Metodologia de ensino

Figura 08: Principais problemas mencionados sobre os componentes do Núcleo de
Conteúdos Profissionais Essenciais,
Essenciais, citados em primeiro lugar, que não atendem às
necessidades de formação dos discentes.

Em segunda ordem de importância, no Núcleo de Conteúdos
Conteúdo Profissionais
Essenciais,, foram mais citados os componentes Física do solo (10 discentes),
discentes) Química e
fertilidade do solo (8), Aanatomia
anatomia e fisiologia aninal (6) e Construções
onstruções e instalações rurais
(5). Entre os principais problemas foram citados metodologia de ensino (40), infraestrutura
de aula prática (34), conteúdo programático
programático (24) e material didático (22). Em terceira
ordem de importância, para esse núcleo de formação, foram mais citados os componentes
Antropologia
ntropologia cultural I (6 discentes), Física do solo (6) e Construções
struções e instalações rurais
(6). Entre os principais problemas foram citados infraestrutura de aula prática (32),
(3
metodologia de ensino (27),
27), conteúdo programático (20)) e material didático (13).
(
Quando perguntados sobre os componentes do Núcleo de Conteúdos
Conteúdo Profissionais
Específicos que não atendem às necessidades de formação,
formação, foram citados por maior número
de discente, como primeira ordem de importância, os componentes Organização
comunitária (13 discentes), Fruticultura (10), Apicultura e meliponicultura (9) e Agricultura
familiar e camponesa (7) (Figura 09).
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1° Componente
40
35
30
25
20
15
10
5
0

pecíficos que não
Figura 09: Componentes do Núcleo de Conteúdos Profissionais Específicos
atendem às necessidades de formação dos discentes, mencionados como de maior ordem de
importância.

Entre os principais problemas citados metodologia
metodologia de ensino (34
(
discentes),
infraestrutura
nfraestrutura de aula prática (27),
(27 conteúdo programático (24)) e material didático (17)
(
foram os mais citados (Figura 10).
10)

Principais problemas
Não tenho
Carga horária alta

22%

Carga horária baixa

25%

Conteudo programatico

11%

4%
15%

17%

3%

Infraestrutura de sala de
aula
Infraestrutura para aula
prática
Material didatico
Metodologia de ensino

3%

Figura 10: Principais problemas mencionados sobre os componentes do Núcleo de
Conteúdo Profissionais
sionais Específicos,
Es
, citados em primeiro lugar, que não atendem às
necessidades de formação dos discentes.
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Para o Núcleo de Conteúdos
Conteúdo Profissionais Específicos
pecíficos 52% dos discentes que
responderam à avaliação consideraram não haver um segundo componente que não atende
às necessidades de formação. Para os que consideram que há algum componente que não
atende, Fruticultura (8%), Agroecologia
A
(6%) e Apicultura
cultura e meliponicultura (5%) foram os
componentes mais citados.. Entre os principais problemas citados metodologia de ensino
(24%), infraestrutura
nfraestrutura de aula prática (23%) e material didático (17) foram os mais citados.
citados
Do mesmo modo, 66% dos discentes que responderam à avaliação consideraram
não haver um terceiro componente que não atende às necessidades
necessidades de formação. Plantas
medicinais e aromáticas (7%), Fruticultura (4%) e Apicultura
picultura e meliponicultura (4%) foram
os componentes mais citados. Entre os principais problemas citados, infraestrutura
nfraestrutura de aula
prática (17%), metodologia de ensino (15%),
(
material
rial didático (12)
(
e conteúdo
programático (10%) foram os problemas mais citados.
citados
Em relação aos componentes optativos, 34%
% dos discentes que responderam à
avaliação consideraram haver componentes que não atendem
atende às necessidades de formação.
Em primeira ordem de importância foram citados os componentes Manejo
M
integrado de
pragas (10%), Cultivo biodinâmico e permacultura
p
(6%) e Educação
ducação no campo
c
I (3%).
Apenas 26% dos discentes entrevistados citaram um segundo componente, em ordem de
importância, que não atende as necessidades de formação, sendo Cultivo
ultivo biodinâmico e
permacultura (4%), Educação
ducação no campo
c
I (4%) e Manejo
anejo integrado de pragas (4%)
(
os mais
citados. Já em terceira ordem de importância apenas 23% dos discentes citaram algum
componente que não atende as necessidades de formação, sendo Gestão
estão do conhecimento e
da informação (5%), Sensoriamento
ensoriamento remoto (4%) e Cultivo
ultivo biodinâmico e permacultura
(2%) os mais citados. Para esses componentes, entre
entre os principais problemas citados,
citados
infraestrutura
nfraestrutura de aula prática (15%), metodologia de ensino (12%) e conteúdo programático
(9%) foram os problemas mais citados.
citados
A avaliação buscou identificar em qual ou quaiss semestre(s) os discentes
encontraram mais dificuldade em relação à carga horária. Os dados obtidos demonstraram
que 97%
7% dos discentes encontraram dificuldade com a carga horária, sendo que o maior
número de discentes encontraram maior dificuldade no 1º, 3º, 2º e 4º semestres,
semestre
respectivamente (Figura 11).
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Semestre com maior dificuldade
3%

4% 2% 3%

Não encontrei
dificuldade
1° Semestre

6%
2° Semestre

5%
39%

3° Semestre

10%
4° Semestre
5° Semestre
17%
6° Semestre

11%

7° Semestre

Figura 11: Semestres com maior dificuldade em termos de carga horária.

Para os discentes entrevistados,
entrevistados entre as disciplinas que possuem aulas praticas em
laboratório, em ordem de importância, foram consideradas como sendo as que apresentam
maior deficiência Física
ísica do solo (16 discentes), Anatomia
natomia de fisiologia animal (13),
(13)
Construções
onstruções e instalações rurais (13) e Química
uímica aplicada a biologia (12),
(12) respectivamente
(Figura 12). Em segunda ordem de importância foram citados os componentes Física do
solo (12 citações), Construções
onstruções e instalações rurais (12) e Bioquímica
ioquímica básica I (9). Já em
terceira ordem de importância foram mais citados os componentes Física do solo (11
citações), Zootecnia:
ootecnia: criação de grandes animais (10) e Construções
onstruções e instalações rurais (7).
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Zootecnia:…

Zootecnia Criação…

Zoologia Geral

Tecnologia de…

Química Aplicada…

Química Analítica

Pedologia I

Microbiologia…

Melhoramento…

Manejo e…

Manejo de água

Irrigação e…

Informática…

Fitopatologia

Física do Solo

Física Aplicada às…

Entomologia…

Desenho Técnico…

Construções e…

Botânica Geral

Bioquímica Básica I

Biologia Básica I

Anatomia e…

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Não possui…

1° Disciplina

Figura 12: Disciplinas que possuem aulas praticas em laboratório que apresentam maior
deficiência.

Para os componentes que possuem aula prática de laboratório, citados em primeira
ordem de importância, a falta de equipamentos (balanças, computadores, entre outros) (46
citações), a infraestrutura (espaço, capacidade, localização, entre outros) (55) e a falta de
materiais
ateriais (reagentes, descartáveis,
descartá
entre outros) (39) foram os maiores problemas citados,
citados
denotando a importância de o colegiado buscar junto aos departamentos e administração
central a aquisição desses espaços/equipamentos/reagentes.
Os dados coletados na avaliação demonstraram que para 73% dos entrevistados a
biblioteca da UEFS atende às necessidades de formação. Para os que responderam que na
biblioteca da UEFS não atende às necessidades de formação, 47% atribuíram à pequena
quantidade de exemplares, enquanto que 38% atribuíram à quantidade de obras atualizadas
(Figura 13).
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Principais problemas
4% 2%

Atendimento

9%
Espaço para estudo
na biblioteca

38%
47%

Quantidade de
exemplares
Quantidade de
obras atualizadas

Figura 13: Principais problemas mencionados pelos discentes em relação à biblioteca da
UEFS.

A avaliação buscou identificar na visão dos discentes quais são as possíveis
deficiências na aulas práticas nas unidades experimentais. Em relação ao Horto Florestal,
90% dos discentes afirmaram existir alguma deficiência, sendo que a falta de transporte
(para 28% dos entrevistados), infraestrutura (sala, área experimental, estufas,
estufa entre outros)
(27%) e disponibilidade de equipamentos (ferramentas, EPIs, entre outros) (23%) são as
principais deficiências. Em relação ao Centro de Agroecologia, 90% dos discentes também
afirmaram existir deficiências, sendo que a falta de transporte (para 36% dos entrevistados),
infraestrutura (sala, área experimental, estufas, entre outros) (23%) e disponibilidade de
equipamentos (ferramentas, EPIs, entre outros) (18%) as principais deficiências. Já para a
Estação de Horticultura 76% dos discentes entrevistados
trevistados consideram que existem
deficiências, sendo e disponibilidade de equipamentos (ferramentas, EPIs, entre outros)
(18%) (para 30% dos entrevistados), infraestrutura (sala, área experimental, estufas, entre
outros) (28%) e falta de pessoal de apóio (12%) são as principais deficiências.
Outro dado levantado na avaliação foi o grau de participação dos discentes em
Programas de Bolsas ou Estágios na Universidade, verificando-se
verificando
que 38% dos discentes
que responderam à avaliação participam de algum programa (Figura 14).
14 Destes, bolsistas
PIBIC-CNPQ
CNPQ (8%), PROBIC-UEFS
PROBIC
(7%) e PIBIC-FAPESB (6%) representam o maior
índice.
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Participação em bolsas
70

62

60
50
40
30
20
10

7

8

6

3

5

4

5

0

articipação dos discentes nos diversos programas de bolsas ofertados na
Figura 14: Participação
UEFS.

Os dados coletados na avaliação demonstraram que apenas 16% dos discentes que
responderam ao formulário realizam algum estágio não obrigatório que tem correlação com
o curso de agronomia, atribuída por 70% dos entrevistados à elevada carga horária nos
diversos
rsos semestres do curso e por 30% a falta de local para realização dos estágios.
Em relação àss atividades complementares regulamentadas pelo Colegiado
Colegia do Curso,
18%
% dos discentes afirmavam
afirmavam conhecer tais atividades plenamente,
plenamente 45% apenas
parcialmente, enquanto
nto que 37% afirmaram
am desconhecer totalmente tais atividades,
atividades
indicando a necessidade de mais ações do colegiado para divulgação das mesmas.
mesmas Entre os
que afirmaram ter conhecimento das atividades complementares, 49% consideram que as
mesmas atendem às necessidades de formação.
A avaliação buscou identificar qual a percepção dos discentes em relação à
coordenação do curso e à secretaria do colegiado.
colegiado. Sobre a coordenação, consideram-se
consideram
totalmente satisfeitos 22% dos discentes entrevistados. Para 33% dos discentes a demora no
retorno das solicitações é o maior problema da coordenação, enquanto que 22% consideram
que há pouca disponibilidade da coordenação
coordenação em relação aos discentes. Já em relação à
secretaria apenas 16% dos entrevistados consideram-se
consideram se satisfeitos, sendo que o horário de
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atendimento é o maior problema, para
para 34% dos discentes, seguido da pouca agilidade no
atendimento (18%) e pequena quantidade de funcionários (17%).

4.2 AVALIAÇÃO DOCENTE

A avaliação buscou identificar inicialmente quais componentes não atendem às
necessidades do docente e quais os principais problemas relacionados. Foram citados como
o principal componente, entre os que eles lecionam, e que não atendem às necessidades do
docente: Agrometeorologia e Climatologia,
Climatologia Análise Ambiental, Anatomia e Fisiologia
Animal, Biologia Básica I,
I Botânica Econômica e Etnobotânica,
Etnobotânica Botânica Geral,
Comercialização e Economia Solidária,
Solidária Cultura de Cereais,, Cultura de Raízes e Tubérculos,
Tubé
Ecologia de Campo, Entomologia Agrícola,
Agrícola Estagio Curricular Supervisionado,
Supervisionado
Experimentação, Extensão
ensão e Comunicação Rural,
Rural Fisiologia Vegetal,
Vegetal Fruticultura,
Geociências II, Hidráulica Aplicada a Agricultura,
Agricultura Horticultura, Melhoramento Genético
Vegetal, Microbiologia
biologia Agrícola,
Agrícola Pedologia I, Plantas Medicinais e Aromáticas,
Aromáticas Princípios
de Genética e Evolução, Química Analítica,
Analítica Química Aplicada à Biologia,
Biologia Tecnologia de
Alimentos e Produtos Agropecuários,
Agropecuários Trabalho de Conclusão de Curso I e Zootecnia Criação de Grandes Animais.
Animais
Para 21% dos docentes que responderam ao formulário o componente ministrado
ministra
atende às suas expectativas e necessidades. Para os que afirmaram que não atende, a
deficiência na infraestrutura
nfraestrutura para aula prática (citado por 25% dos docentes que afirmaram
existir algum problema), deficiência de referências
r
na biblioteca (19%),
%), carga
c
horária baixa
(15%), infraestrutura
nfraestrutura de sala de aula (8%), ementa inadequada (8%), carga
c
horária alta
(2%) e período
eríodo de oferta inadequado(2%)
inadequado
são os principais problemas (Figura 15).
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Principais problemas
2%

Não tenho problema, atende
a minha necessidade
Carga horária alta
Carga horária baixa

21%

19%

Ementa inadequada

2%
15%

25%
8%

8%

Infraestrutura de sala de aula
Infraestrutura para aula
prática
Deficiência de Referências na
Biblioteca
Período de oferta inadequado

Figura 15: Principais problemas citados pelos docentes para a primeira
pr
disciplina
escolhida que não atende à necessidade do docente.

Entre os docentes que responderam ao formulário, 42% ministram um segundo
componente. Quando questionados se existe um segundo componente, entre os que ele
ministra que não atende às suas
sua necessidades, foram citadas Botânica Geral, Estagio
Curricular Supervisionado,
Supervisionado Fisiologia da pós-colheita, Horticultura,
Horticultura Introdução á
Sociologia Rural, Manejo de água,
água Manejo Ecológico de Culturas, Manejo integrado de
pragas, Máquinas e Mecanização Agrícola, Melhoramento Genético Animal,
Animal Nutrição e
Alimentação Animal, Pedologia I,
I Potencial de Espécies Nativas Subexploradas,
Subexploradas
Restauração ou recuperação de áreas degradadas,
degradadas Trabalho de Conclusão de Curso I.
I Para
esses docentes, a deficiência de referências
referências na biblioteca (para 17% dos entrevistados) e a
infraestrutura para aula prática (para 14% dos entrevistados) são os principais problemas.
Apenas 40% dos docentes entrevistados ministram um terceiro componente.
Quando questionados se existe um terceiro
terceiro componente, entre os que ele ministra que não
atende às suas necessidades, foram citadas Botânica Geral, Forragens e Plantas Forrageiras,
Forrageiras
Manejo e Conservação de Solo e Água, Recursos Genéticos Vegetais,
Vegetais Sistemas
agrosilvopastoris, Trabalho de Conclusão de Curso I, Zoologia Geral e Zootecnia: Criação
de Pequenos Animais.. Entre os docentes que indicaram um terceiro componente, a
infraestrutura
nfraestrutura para aula prática (para 11% dos entrevistados) e a deficiência de referências
na biblioteca (11%)) são os principais problemas.
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Um segundo aspecto avaliado foi o grau de conhecimento dos docentes sobre o
Projeto Pedagógico do curso de agronomia. Entre os professores que responderam à
avaliação, 47% afirmaram possuir o pleno conhecimento do Projeto Pedagógico do Curso,
Curso
44% afirmaram conhecer parcialmente e apenas 9%
9 afirmaram não conhecer o Projeto
Pedagógico (Figura 16). O elevado grau de conhecimento do Projeto Pedagógico (91%)
demonstra que ass reuniões pedagógicas, bem como da divulgação na página
págin do curso tem
possibilitado uma boa divulgação do mesmo.
mesmo Por outro lado, demonstra a necessidade do
colegiado buscar atingir aos 9% que afirmaram não conhecer o Projeto Pedagógico.

Conhecimento sobre o projeto
pedagogico do curso
Desconheço

9%
47%

Conheço parcialmente
44%

Tenho pleno
conhecimento

Figura 16: Grau de conhecimento do
d Projeto Pedagógico do Curso pelos docentes

A pesquisa demonstrou também que 94% dos docentes consideram-se
consideram satisfeitos em
ministrar componentes curriculares para o curso de agronomia, enquanto que os 6%
restantes afirmaram estar satisfeitos parcialmente. O despreparo dos alunos para
acompanharem os conteúdos ministrados foi o único
único problema mencionado, como causa da
insatisfação.
Entre os 32 docentes que responderam ao formulário, 53% realizam trabalhos ou
viagens de campo.. Para esses professores que realizam viagens de campo, apenas 6%
afirmaram não encontrar algum tipo de problema.
problema. Entre os problemas encontrados, a falta
de transporte foi o principal problema para 86% dos professores que realizam viagens de
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campo.
ampo. Esse dado ratifica a necessidade do colegiado intensificar ações junto à UNIFRA e
reitoria na busca de soluções.
A avaliação buscou quantificar o grau de envolvimento dos docentes em Programas
de Pós-Graduação.
Graduação. Verificou-se,
Verificou
entre os docentes pesquisados, que o índice de docentes
do curso ligados a Programas de Pós-Graduação interno à instituição passou de 55% para
71%.. Entre os docentes envolvidos em Programas de Pós-Graduação
Pós Graduação na instituição, os
Programas de Recursos Genéticos Vegetais (29%), Biotecnologia (7%), Planejamento
Territorial, Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente e outros (7%) e Mestrado
Profissional
nal em Planejamento Territorial (7%) foram os mais citados (Figura 17).
17)

Não participo de nenhum programa

Participação em
pós-graduação
graduação

Programa de Pós-Graduação
Graduação em Botânica
Programa de Pós-Graduação
Graduação em
Biotecnologia
Programa de Pós-Graduação
Graduação em
Modelagem em Ciências da Terra e do
Ambiente
Programa de Pós-Graduação
Graduação em
Desenho, Cultura e Interatividade

10%
7%

Programa de Pós-Graduação
Graduação em Estudos
Literários

29%

2%

Programa de Pós-Graduação
Graduação em
Engenharia Civil e Ambiental
Programa de Pós-Graduação
Graduação em História

5%
29%
7%
2% 2%

Programa de Pós-Graduação
Graduação em Saúde
Coletiva
Programa de Pós-Graduação
Graduação em Recursos
Genéticos Vegetais
Programa de Pós-Graduação
Graduação em Estudos
Linguísticos

7%

Programa de Pós-Graduação
Graduação em Educação
Programa de Pós-Graduação
Graduação em
Computação Aplicada

Figura 17: Participação docente em Programas de Pós-Graduação
Pós Graduação na UEFS.
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Além dos programas de pós-graduação
pós graduação da UEFS, passou de 10% para 16% a
participação em Programas externos à UEFS. Entre os que participam de Programas de
Pós-Graduação
Graduação externo à instituição foram citados Programas em Ecologia e
Biomonitoramento (UFBA
UFBA),, Antropologia (UFBA), Etnobiologia e patrimônio biocultural
biocultura
na Unicauca (Colômbia) e Engenharia de Transportes (USP).
(USP)
A avaliação apontou
pontou resultado
resultado semelhante em relação ao índice de docentes
envolvidos em Projetos de Pesquisa,
Pesquisa aumentando de 76% para 87%
%, distribuídos em
diversas áreas (Figura 19)..

Não desenvolvo projeto de
pesquisa
Fertilidade do Solo e Adubação

Área de desenvolvimento
de pesquisa

Manejo e Conservação do Solo
Fitossanidade
Entomologia Agrícola
Microbiologia Agrícola
Fitotecnia
Manejo e Tratos Culturais

2%
13%

2%

23%

4%
2%
4%

4%

5%

Produção e Beneficiamento de
Sementes
Produção de Mudas
Melhoramento Vegetal
Fisiologia de Plantas Cultivadas

2%

5%

Mecanização Agrícola

Agrometeorologia
Extensão Rural

5%
4%

5%

4%

4% 4% 5%

4%
2%

Organização comunitária
Recursos Florestais
Economia Rural
Conservação de Áreas
Silvestres
Conservação de Bacias
Hidrográficas
Recuperação de Áreas
Degradadas
Irrigação e Drenagem
Processamento de Produtos
Agrícolas

Figura 19: Participação docente em projetos de pesquisa, por área.
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Os dados obtidos demonstraram que 51% dos docentes pesquisados participam de
projetos de extensão em diversas áreas (Figura 20), o que representa um número bastante
significativo.

Não desenvolvo projeto de pesquisa
Fertilidade do Solo e Adubação

Áreas de projetos de extensão

Manejo e Conservação do Solo
Fitossanidade
Entomologia Agrícola
Microbiologia Agrícola
Fitotecnia
Manejo e Tratos Culturais
Mecanização Agrícola
Produção e Beneficiamento de Sementes

15%

Produção de Mudas
Melhoramento Vegetal

2%

Fisiologia de Plantas Cultivadas

2%

Agrometeorologia
Extensão Rural

2%

Organização comunitária

2%

49%

Recursos Florestais
Economia Rural

2%

Conservação de Áreas Silvestres

2%

Conservação de Bacias Hidrográficas
Recuperação de Áreas Degradadas

5%

Irrigação e Drenagem
Processamento de Produtos Agrícolas

2%

Construções Rurais e Ambiência

2%

5%

Melhoramento Animal

5%

Nutrição e Alimentação Animal

2%

Pastagem e Forragicultura
Geociências
Sensoriamento remoto
Botânica
Zoologia
Outros

Figura 20:: Participação docente em projetos
pro
de extensão,
extensão por área.

A avaliação buscou quantificar também a participação dos estudantes de agronomia
nos projetos orientados pelos docentes. Verificou-se
Verificou que 76% dos docentes orientam alunos
do curso de agronomia. Oss discentes orientados por essess docentes participam de diversos
25

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICASBIOLÓGICAS DCBIO
COLEGIADO DE AGRONOMIAAGRONOMIA COLAGRO
programas, sendo PROBIC-UEFS
PROBIC
o que absorve maior número de estudantes (21%),
seguido do programa PIBIC
C-CNPQ (13%) e PIBIC-FAPESB (9%).. Foram citadas ainda a
participação noss programas PET-UEFS
PET
(6%) e PEVIC (7%) e monitoria (8%) (Figura 21).

Orientação
Não oriento
PROBIC
PROBIC-UEFS

8%
4%
24%

8%

PIBIC
PIBIC-CNPQ
PIBEX
PIBEX-UEFS
PEVIC (voluntário)

9%

PIBID
PIBID-MEC-UEFS
PIBIC
PIBIC-FAPESB

7%

21%

Monitoria UEFS
MonitoriaPEVEX ( voluntário)

6%

PET--UEFS

13%

Outros

Figura 21:: Participação de discentes em pesquisas orientadas por docentes do curso.

A avaliação do curso buscou também identificar o grau de satisfação dos docentes
em relação à Coordenação do Curso e ao atendimento dispensado aos mesmos no
Colegiado. Verificou-se
se que 44% dos docentes demonstraram estar muito satisfeitos com o
desempenho da coordenação do curso,
curso 53% demonstraram estar satisfeitos e 3%
manifestaram estar insatisfeitos.
insatisf
Em relação ao atendimento
mento dispensado no colegiado 44%
44
dos docentes responderam estar muito satisfeito,
satisfeito 50% demonstraram estar satisfeitos e
apenas 6% manifestaram
staram estar insatisfeito.
insatisfeito
Por fim, verifica-se
se na presente avaliação, de modo geral, que após cinco anos de
implantado, a qualificação do corpo docente, expresso pela qualificação profissional,
elevado grau de inserção em programas de pós-graduação,
pós
em projetos
ojetos de pesquisa e de
extensão, o que tem possibilitado a inserção de um número significativo de discentes em
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programas de iniciação científica, extensão e monitoria, representa um aspecto relevante do
curso. Apesar de uma significativa melhora, a deficiência
deficiência de referências bibliográficas
continua sendo apontada como deficiência do curso. A falta de infraestrutura adequada para
realização de aulas práticas, equipamentos e materiais, contudo, continua sendo apontada
como uma das grandes deficiências do curso, apontando para a necessidade de maiores
esforços da instituição na busca de soluções.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente relatório apontou algumas medidas que deverão ser implementadas:

1. Continuar promovendo eventos semestrais aos docentes
do entes e discentes para
apresentação do Projeto Pedagógico do Curso,
Curso buscando atingir aos discentes e
docentes que desconhecem o mesmo;
2. Continuar promovendo encontros semestrais, envolvendo docentes e discentes, para
discussões sobre a carreira do Engenheiro Agrônomo
Agrônomo e suas atribuições;
3. Implementar ações para promover a discussão entre os docentes sobre a
metodologia de ensino,
ensino, como a veiculação de material via e-mail,
e
reuniões
pedagógicas, oficinas;
oficinas
4. Implementar ações para maior divulgação das atividades complementares
complementa
regulamentadas pelo colegiado do curso;
5. Promover encontros dos docentes por área de conhecimento para discutir os
problemas relacionados às disciplinas da área e promover maior engajamento entre
os docentes que ministram componentes afins;
6. Promover a discussão acerca da reforma do currículo;
7. Buscar mais investimento na infraestrutura de laboratórios e salas de aula,
ampliando o número e qualificando os espaços atualmente existentes;
8. Buscar mais investimento na infraestrutura, equipamentos, materiais e pessoal de
apóio das unidades experimentais;
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9. Estimular a realização de mais aulas práticas no próprio campus universitário,
considerando a existência de espaços e a dificuldade de transporte para atendimento
aos discentes;
participação dos docentes e discentes no acompanhamento do
10. Estimular maior participação
acervo bibliotecário disponível, envolvendo-os
envolvendo os no processo de solicitação de novos
exemplares,, bem como intensificar cobranças junto à administração central para a
aquisição das obras já solicitadas;
solicitadas
11. Implantar medidas que facilitem a realização de estágios curriculares não
obrigatórios pelos discentes,
d centes, mediante melhor organização dos horários das
disciplinas;
12. Estimular a capacitação dos docentes em áreas agronômicas;
agronômicas
13. Intensificar
ntensificar esforços no sentido
sentido de manter uma maior oferta de vagas para os
componentes Cálculo diferencial e integral e Química aplicada a Biologia;
Biologia
14. Buscar formas para ampliar a participação docente e discente na avaliação do curso,
mediante utilização de mídias sociais, facebook, whatsapp, etc;
15. Melhorar a comunicação entre o colegiado e os docentes e discentes, mediante
utilização de mídias sociais, como facebook, whatsapp, etc;
16. Promover reuniões com departamentos, áreas de conhecimento e professores sobre
as condições para realização
realização das aulas práticas dos componentes Física do solo,
Zootecnia: criação de grandes animais e Construções e instalações
instalações rurais;
17. Realizar uma análise mais detalhada dos dados obtidos na avaliação do curso,
buscando identificar as causas da insatisfação de alguns docentes com os
componentes ministrados, de forma mais específica, por componente.

Feira de Santana, dezembro de 2017

28

