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RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS/ESTÁGIOS DA FMRP-USP 

Disciplina: RCB0300 Tópicos em Biotecnologia III 

Coordenadores: Prof. Dr. Wilson Araújo Silva Júnior 
    Profa. Dra. Aparecida Maria Fontes 

Carga horária: 60h 

 

ANÁLISE QUANTITATIVA: 

Participação dos estudantes na avaliação da disciplina: na avaliação online, disponibilizada na 
plataforma stoa, participaram 11 alunos, isto é, 44% da turma. 

 

ANÁLISE QUALITATIVA: 

1. Listar os pontos positivos e negativos (ou críticos): 

Pontos Positivos: mencionados pelos alunos na plataforma stoa 

 A proposta sobre desenvolver um projeto na área de investigação do microbioma 

hospitalar; 

 Aulas iniciais deram um norte para iniciar a compreensão do projeto proposto. As aulas 

teóricas são muito boas; 

 A idéia de um projeto que envolve o sequenciamento de nova geração com enfoque na 

área da saúde; 

 Realizar a extração do DNA; 

 O caderno foi muito interessante e deve ser mantido para os alunos habituarem a esse 

tipo de escrita; 

Pontos Negativos: mencionados pelos alunos no stoa 

 Pontualidade dos docentes. Com raríssimas exceções, a aula de fato iniciou as 8:00 h. 

Em geral iniciou as 8:30 h. 

 Melhor organização da disciplina para que os alunos possam iniciar a escrita do artigo 

durante a disciplina; 

 Organização do dia da coleta das amostras; 

 Falta de uma aula sobre infecção hospitalar pelo docente médico da infectiologia; 

 Clara definição do peso das avaliações: provas, seminários e relatório; 

 Maior homogeneidade do grau de dificuldade dos seminários; 

 Maior clareza, entre os docentes, sobre o que será ministrado na aula para que outro 

docente inicie e evite que os alunos fiquem esperando; 

 Pontualidade do docente no dia da segunda prova; 

 Muito tempo ocioso 

 

2. Listar os pontos de destaque a serem considerados pela Instituição: 

Até a data atual, a parte prática da disciplina está sendo realizada no Laboratório do Genética 

Molecular coordenado pelo Prof. Wilson no Hemocentro de Ribeirão Preto. Há previsão de um 



 2 

laboratório para aulas práticas de Biologia Molecular no LMD. 

 

3. Listar os pontos de destaque a serem considerados pela CoC: 

Ver comentários dos coordenadores abaixo.  

 

4. Sugestão de plano de ações da coordenação da disciplina para a COC: 

Ver comentários dos coordenadores abaixo.  

 

Comentários dos Coordenadores  da Disciplina 

Com base na experiência da baixa adesão (apenas 10%) no ano de 2018, nesse ano desde o 

primeiro dia de aula reforçamos a importância da avaliação da mesma pela plataforma 

disponibilizada na plataforma moodle. De fato, a adesão aumentou cerca de 4 vezes.  

Realizamos uma reunião para discutir a avaliação dos alunos no stoa em que estiveram 

presentes 3 docentes da disciplina. Discutimos o que o relato dos alunos apontou: apesar de 

gostarem da idéia do desenvolvimento do projeto científico, como parte da disciplina, bem 

como, o uso do caderno de pesquisa e dos seminários há diversos pontos que precisam ser 

aperfeiçoados. Elencamos alguns pontos que iremos modificar para o próximo ano: 

- cuidado com a pontualidade. Iniciar de fato as 8:00 h como previsto seja o dia da aula, 

bem como o dia da prova; 

- desde o início da disciplina os alunos começarem a trabalhar com o software de análise 

dos dados do sequenciamento do RNA ribossomal, pois agora, temos dados de dois anos 

de estudo. Com isso, quando os dados do sequenciamento de suas amotras estiverem 

prontos, os alunos têm domínio sobre o software e haverá um maior aproveitamento 

para caracterização de suas amostras; 

- não iremos colocar os quatro docentes responsáveis por todas as aulas práticas. Será 

dividido, no máximo dois docentes por período e uma maior organização sobre o tema 

a ser trabalhado em cada aula; 

- solicitar duas mudanças no roteiro da disciplina: a) os alunos ficam 1 mês sem aula, isso 

realmente atrapalha o rendimento da análise dos resultados. Neste ano, os alunos nao 

tiveram aula na disciplina RCB300 no período de 18 de março a 22 de abril. Iremos 

solicitar para manter as aulas semanais. Isso pode auxiliar para que as análises dos 

resultados sejam obtidas ainda no mês de abril e os alunos possam iniciar a redação do 

artigo durante a disciplina e b) no dia de coleta, garantir que os alunos tenham aula o 

dia inteiro, pois assim, eles poderão acompanhar a extração de DNA de suas próprias 

amostras. 

- Iremos incluir no roteiro da disciplina a palestra de um docente da infectologia do HC-

FMRP-USP; 

- Com relação ao peso das diferentes avaliações (provas, relatório e seminários), iremos 

colocar na plataforma moodle, bem como esclarecer esse ponto no primeiro dia de aula. 



RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS/ESTÁGIOS DA 

FMRP-USP 

 

DISCIPLINA RCB0302 – Tutoria Acadêmica do 3º ano de CB – 1º semestre -  Ano de 

2019 

Coordenadores: Lucila L. K. Elias, Mariana K. Osako  

 

ANÁLISE QUANTITATIVA: 

A RCB302 é uma disciplina composta por encontros entre grupo de alunos e tutores a cada 15 

dias em média, com duração de 2h cada encontro. Como os estudantes são do 3º ano, as atividades são 

focadas, geralmente, em assuntos relacionados às Ênfases, e dúvidas sobre a carreira biomédica. 

O resultados compilados podem ser vistos a seguir: do total de 25 alunos matriculados, 23 

(92%) responderam ao questionário durante período dedicado para a avaliação no horário do último 

dia da disciplina. 

 

1) Avaliação da disciplina 

 

Em 2019, a disciplina foi bem avaliada pelos alunos tendo obtido 100% de conceitos “Ótimo” e “Bom” 

na avaliação geral. E recebeu 22% de avaliação “Ruim” em relação a forma de avaliação sugerindo 

que os critérios de avaliação não estão claros, já que é uma disciplina sem avaliação formal. 

 

2) Caso esta disciplina inclua ou seja um estágio prático, por favor, considere também as 

questões abaixo: - Não se aplica 

 

3) Auto avaliação: Como você (estudante) avalia a sua participação na disciplina? 



 

De modo geral, os estudantes se auto avaliam com 75 a 91% de ótima ou boa assiduidade, pontualidade, 

interesse e esforço para completar as atividades.  

 

4) Professores: Como avalia a participação dos Professores da disciplina? 

 

As tutoras de fato são as prof.as Alline e Vânia, sendo as outras 3 professoras citadas coordenadoras da 

tutoria. Assim, podemos avaliar que as tutoras da turma receberam entre 86 e 100% de avaliação entre 

"ótimo e bom".   

 

5) Como avalia o papel da coordenação desta disciplina/estágio 

 

Chama atenção o fato de 64% ter avaliado a coordenação entre "regular" e "péssimo" quanto à 

explicação em relação aos critérios de avaliação. E isso ajuda a explicar os 22% de avaliação "ruim" no 

quesito 1 exposto anteriormente. A coordenação irá programar uma participação oficial na 1ª tutoria para 

explicar os critérios, e deixar registrado também na página do Moodle para os estudantes. 

 

ANÁLISE QUALITATIVA: 

6) Por favor, escreva o que você mais gostou nesta disciplina e que deveria ser mantido no 

futuro: 

21 dos 23 estudantes que avaliaram emitiram comentários, e todos enfatizam a importância da tutoria 

como um espaço de tirar dúvidas e aliviar angústias sobre a fase das Ênfases. Elogiaram a dedicação 



das tutoras, e sua disponibilidade em planejar as atividades de acordo com as demandas da turma.  

 

7) Por favor, escreva o que você acha que deveria ser mudado no futuro para que a disciplina 

fique melhor: 

Embora 19 de 23 estudantes tenham emitido comentários, 4 escreveram que a tutoria deveria 

continuar como está. Outras manifestações são para reforçar as atividades já existentes, como 

participação da profa. Lucila e ex-alunos para esclarecer dúvidas sobre as ênfases e carreira. 2 alunos 

mencionaram insatisfação como atividades de leitura ou discussões mais filosóficas, mas a coordenação 

entende que a tutoria abrange dinâmicas diferentes, e esta diversidade de atividades deve ser 

preservada. 

 

REFLEXÃO DA COORDENAÇÃO DA DISCIPLINA 

 A disciplina foi muito bem avaliada no geral, e as tutoras seguiram as orientações da 

coordenação de basear as atividades de acordo com as demandas do grupo e combinadas no início da 

tutoria. Nos comprometemos a informar e explicar melhor os critérios de avaliação para os estudantes e 

sanar este problema apontado neste ano. 

  

 

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos. 

Coordenação RCB0302  

Lucila L. L. Elias 

Mariana K. Osako 



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO- FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 
CURSO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS RCB0305 – BIORREGULAÇÃO II – 1o semestre 2019 

 
AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA PELOS ALUNOS 

 
AVALIAÇAO DA DISCIPLINA: 10 RESPOSTAS. 25 alunos matriculados (40% dos alunos 
responderam) 
 

 ÓTIMO BOM REGULAR RUIM 

Qual a sua avaliação geral da disciplina? 10% 50% 30% 10% 

Como avalia as atividades teóricas? 10% 50% 40%  

Como avalia as atividades práticas? 
 

 50% 50%  

Como avalia os seminários? 
 

 60% 30% 10% 

Como classifica a forma como você foi 
avaliado (prova(s), trabalho(s), etc.) ? 

20% 40% 30% 10% 

 

 ÓTIMO BOM REGULAR 

Como avalia o(s) cenário(s) da prática? Sem respostas dos alunos. 

Como avalia a supervisão destas 
atividades? 

 
AUTO-AVALIAÇÃO 

 ÓTIMO BOM REGULAR 

Pontualidade 50% 50%  

Assiduidade  30% 60% 10% 

Interesse pela disciplina 10% 50% 40% 

Esforço para completar as tarefas 
solicitadas 

20% 80%  

 
POR FAVOR, ESCREVA NO ESPAÇO ABAIXO O QUE VOCÊ MAIS GOSTOU NESTA DISCIPLINA E QUE DEVERIA SER 
MANTIDO NO FUTURO: 6/10 respostas 

 

Apesar dos três temas abordados durante o semestre na disciplina não terem muita relação, são temas interessantes 
e podem ser mantidos de forma mais organizada. Os seminários integrativos também são interessantes e acredito que 
podem ser mantidos. 

Apesar de trabalhoso, o seminário integrativo foi bastante curioso, desafiador e engrandecedor. A turma se esforça 
bastante para entregar seminários os mais completos possíveis. 
 
 As aulas de Neuropsicobiologia foram bastante interessante, especialmente as da professora Alline - incluindo a 
atividade de discussão dos papers e como fazer leitura de forma crítica.  
 
A inserção da aula do professor Thiago Cunha foi muito proveitosa, não só dentro da sua aula mas também como foi 
necessária para entender melhor anestesia geral, vias da dor, entre outras.  
 
A distribuição dos pesos das avaliações entre relatórios, seminários e outras atividades que não apenas prova auxilia 
também numa checagem mais ampla das habilidades dos alunos.  
 
A inserção da imunologia foi também bastante proveitosa e inclui conceitos extremamente atuais e difíceis de serem 
encontrados em livros textos a nível de graduação ou com uma abordagem não tão aprofundada. 

As aulas em geral da parte de farmacologia, professores(as) Franci, Lucila e Vânia foram boas. O primeiro modulo de 
forma geral está muito bem estruturado. 



Seminários integrativos: Sempre acho válido e interessante os integrativos. A professora Vânia orientou muito bem, 
nos ajudou na apresentação até os últimos minutos. 

Organização quanto aos assuntos que serão abordados Os professores são compreensivos e buscam nos ajudar em 
relação a carga horária 

O módulo de integração foi muito bom e a aula com o geriatra foi boa. No entanto tivemos pouco encontros com os 
nossos moderadores 

 
 

O QUE VOCÊ ACREDITA QUE PRECISA SER MUDADO NO FUTURO PARA QUE A DISCIPLINA FIQUE MELHOR? 8/10 
respostas  

 

Maior atenção por parte da coordenação da disciplina para as datas das provas. 

Quanto ao módulo de envelhecimento, acredito que as aulas devem ser mais didáticas e não há necessidade de tantos 
seminários para a compreensão do tema.  
 
Nos seminários,  as discussões sobre o texto lido e com questões orientadoras e que é pertinente ao entendimento do 
tema é mais produtivo do que fazer uma apresentação pelos  colegas. Repetição de aulas sobre o sistema de 
recompensa, que foi dado por 3 professores diferentes. Já em relação ao último módulo abordado, a aula de 
anestésico poderia ter sido dada no segundo ano, uma vez que os alunos devem entrar em laboratórios para a IC com 
esse conhecimento.  
 
A forma de avaliação desse último módulo não foi muito coerente, uma vez que não abordamos diretamente 
conhecimentos da aula de antipsicóticos, assim como da aula de anestésicos.  
 
Por �m, em relação aos seminários integrativos, grande parte dos grupos foi prejudicada pela não participação de 
orientadores. 

Algumas aulas tiveram um enfoque grande na área clínica. Se possível, não abolir as características clínicas, mas 
reduzir e tentar explorar mais algum(ns) mecanismo(s) molecular(es) proposto(s) para determinado grupo de 
transtornos.  
 
É necessário diálogo entre os professores: tivemos pelo menos 3 aulas de sistema recompensa; possivelmente 
apresentação 2 vezes do mesmo vídeo de Long  Term Potentiation (não necessariamente dentro de sistema 
recompensa), com níveis de detalhamento e exploração muito similares.  
 
Algumas aulas foram confusas, sem clareza de seus objetivos.  
 
A aula do professor Guilherme Lucas é bastante enriquecedora, mas poderia limitar o tempo para a revisão dos 
conceitos básicos para explorar mais os novos conceitos.  
 
A aula da professora Daniela Carlos abrangeu muito dos conceitos necessários para entender imunidade de mucosa, 
porém o conteúdo poderia ser revisto para  direcionar em tópicos principais e rever o detalhamento . 
 
Sobre o seminário integrativo, similar ao que aconteceu no ano anterior, o eixo de neuro ficou praticamente sem 
orientação, tendo os alunos desempenhado a atividade unicamente com seu esforço, apesar da designação dos 
professores  para ofertar apoio na realização daquela atividade. 

O segundo modulo da disciplina é um caos, houve repetição dos conteúdos. Já o terceiro módulo, parece ter tido 
alguns problemas de estruturação, com as aulas e com a prova.  
 
A presença do seminário integrativo é uma atividade bem legal, porém alguns dos orientadores não parecem ter 
interesse em participar e, com isso, a atividade fica desigual entre os grupos. Além disso, o valor avaliativo do 
seminário é muito baixo em relação ao esforço necessário para a conclusão. 

Seminário integrativo: sempre é bom para o aprendizado, mas acredito que foi mal distribuído. Alguns dos professores 
que ficaram para orientar os grupos não entendiam muito bem do assunto, além de que muitos assuntos 
eram muito parecidos, fazendo com que alguns grupos repetissem os temas nas apresentações.  



 
Módulo de neuro: tivemos muitas aulas abordando o sistema recompensa, por professores diferentes.  
Algumas aulas, como a de depressão e de dependência química, abordaram muito aspectos "sociais" e menos a parte 
"biológica", pois o horário da aula estava acabando. 
 
Organização da coordenação: melhorar a organização para que a realização das  provas ocorra nos dias agendados.  
 

O módulo de integração precisa ser mais organizado, porque os temas dos grupos eram parecidos, havendo muita 
repetição e os orientadores de muitos grupos não foram presentes para orientar adequadamente o grupo na 
preparação do seminário.  
 
Informar melhor os alunos, por exemplo a ultima prova da disciplina não existe mas não nos foi informado e estava 
marcada no calendário.  
 
Talvez seja interessante colocar um aluno PAE. 

Aula de Sistema Recompensa foi dada 3 vezes: é necessário maior conversação entre os professores sobre os temas 
que serão abordados (a aula de sistema recompensa em si era uma, mas outros professores falaram bastante sobre o 
tema durante outras aulas). 
 
Melhor organização no bloco de farmacologia, incluindo a respeito de provas (se haverá ou não). 
 
O seminário integrado foi ótimo, mas houve menor integração entre os grupos comparado a sepse de 2018. 
 
Pontualidade dos professores. 
 
A matéria dada no início e final do ano são pouco integradas. 
 
Seria bom se fossem reservados alguns horários para reuniões do seminário integrado (havia UM horário marcado 
mas que não foi utilizado pois alguns grupos não estavam com o seminário pronto).  Em relação ao seminário da 
sepse, houveram grupos que foram muito pouco orientados e por isso se prejudicaram. Os professores que vão 
orientar devem estar cientes que é bom disponibilizar horários para orientar os alunos.  

Organização dos módulos apresentados em aula, melhorando a ordem cronológica dos conteúdos apresentados a 
para construir um raciocínio lógico para guiar melhor os estudos. 

 
 
Considerações da Coordenação: 
 

 Houve resposta de 10/25 alunos, isto é 40% dos alunos matriculados, apesar da coordenação da disciplina ter 
enfatizado a importância da avaliação em sala de aula.  Para os próximos oferecimentos da disciplina usaremos 
outras estratégias, como por exemplo, reservar uma parte do tempo da atividade presencial para que os alunos 
realizem a avaliação da disciplina na plataforma. 

 A avaliação geral da disciplina foi de 60% de bom a ótimo e 30% como regular e 10% como ruim. Os pontos 
positivos destacados pelos alunos foram os Módulos de Integração  e a inclusão de temas atuais e complexos 
que não são encontrados em livro texto. A apreciação geral dos alunos reflete as manifestações comentadas a 
seguir. 

 Os Módulos  de Integração sobre os temas Neuroplasticidade e Envelhecimento foram positivamente avaliados, 
porém alguns aspectos terão que ser revistos como a participação dos docentes facilitadores na preparação da 
apresentação dos alunos. A designação de tempo específico para o preparo desta atividade foi ampliada no 
roteiro de 2020. 

 Houve manifestação dos alunos quanto à não realização de uma das avaliações agendadas, a qual será 
devidamente acompanhada pela coordenação nos próximos oferecimentos. 

 Houve repetição de alguns conteúdos (Sistema de recompensa). A coordenação da disciplina reunirá com os 
docentes ministrantes para que não haja repetição simples de conteúdo. 
 


