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Inicialmente deve ser destacada a solução simples, porém eficaz, aplicada pela 

coordenação da disciplina RCB0302, para aumentar a participação dos alunos na 

avaliação da disciplina. A disponibilização de um período para a avaliação no horário do 

último dia da disciplina garantiu a adesão de 92% dos alunos, enquanto as disciplinas 

que não dispuseram desse período, tiveram em torno de 40% de adesão.  

Abaixo, seguem as análises da CoC CB sobre relatórios apresentados pelas 

coordenações das disciplinas finalizadas no 1º semestre 2019:  

 

RCB300- Biotecnologia III 

O relatório da disciplina descreve que 44% dos estudantes (11 no total) avaliaram 

a mesma com conceito entre bom e regular. A avaliação do ano corrente mostra maior 

adesão no número de avaliações quando comparado ao ano passado, segundo os 

coordenadores. 

Os pontos positivos destacados são que a disciplina está baseada no 

desenvolvimento de um projeto de pesquisa e na organização de um caderno de 

laboratório. 

Os pontos negativos destacados pelos estudantes, sugerindo modificações na 

mesma, foram: falta de pontualidade para iniciar as atividades teóricas e práticas, 

inclusão de uma aula teórica sobre infecção hospitalar, minimizar o tempo ocioso em 

determinadas atividades, e maior integração entre conteúdos ministrados. 

Os Coordenadores de disciplinas reportaram que as sugestões serão atendidas 

para o ano 2020.   

 

RCB0302 – Tutoria Acadêmica III    

A disciplina foi bem avaliada. O único ponto levantado foi em relação ao 

esclarecimento dos critérios de avaliação. Se tratando de uma disciplina de tutoria, que 

não apresenta avaliação formal, o coordenador se propôs a esclarecer melhor a 

proposta da disciplina.  

     

RCG0305 – Biorregulação II 

  A disciplina foi avaliada em 60% como bom ou ótimo, mas houve baixa adesão 

dos alunos (40% dos alunos matriculados). Os pontos positivos foram destacados pela 

coordenação e foram propostas vias de sanar as deficiências apresentadas ao longo da 



disciplina, como maior diálogo entre os docentes ministrantes para evitar a 

sobreposição de conteúdos e estimular os docentes facilitadores nos módulos de 

integração. 

Dentre todos os comentários extraídos dos documentos enviados pelos 

coordenadores pode-se verificar que a maioria dos pontos destacados como negativos 

tem sugestões de melhorias e soluções que podem ser implantadas para o próximo ano, 

o que será efetuado pelos coordenadores, independentemente da participação da CoC, 

pois tais medidas estão ao alcance da coordenação da disciplina. Ainda assim, a CoC 

permanece à disposição dos coordenadores no sentido de identificar eventuais 

problemas e propor soluções, quando necessário.  

 

 


