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Com o intuito de auxiliar o usuário no preenchimento eletrônico da 

Avaliação Institucional disponibilizada na plataforma de sistemas 

acadêmicos (SIGAA), foi elaborado um tutorial contendo orientações de 

como acessar e utilizar as funcionalidades implementadas. 

Passos para acessar a funcionalidade de Avaliação Institucional 

Passo 01: Acessar o ambiente do SIGAA 

 

 

 

      

 

 

 

 



Passo 02: a tela seguinte mostra o ambiente padrão do aluno no sistema 

acadêmico (SIGAA). Para acessar a funcionalidade de Avaliação 

Institucional, o aluno deverá clicar na aba Ensino, posicionar o mouse 

sobre o menu Avaliação Institucional e, em seguida, clicar na 

funcionalidade Participar do Pré-teste da Avaliação Institucional, 

conforme indicação abaixo: 

 

 

 



Passo 03: a próxima tela apresenta para o aluno uma exposição onde são 

apresentadas as características e importância da avaliação institucional. 

Indica, ainda, os emails que o aluno pode utilizar para reportar informações 

sobre a avaliação. O email avalinst_sti@sti.ufc.br deve ser utilizado para 

reportar problemas técnicos relacionados à operacionalização da 

funcionalidade, como erros de execução (comportamento inesperado), 

funcionalidade não está mostrando todas as turmas de componentes 

curriculares do tipo disciplina ou módulo (componentes do tipo atividade 

não estão sendo avaliados) em que o aluno está matriculado, não mostra os 

docentes das turmas, não está gravando as informaçõe corretamente, etc. O 

email avalinst_cpa@sti.ufc.br deve ser utilizado para reportar questões 

relacionadas ao conteúdo dos instrumentos de avaliação, observações sobre 

o entendimento/clareza do conteúdo da avaliação, bem como contribuir 

com sugestões que a seu julgamento pode melhorar o processo de avaliação 

institucional. Clicar no botão Ir para a página de apresentação para dar 

prosseguimento. 
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Passo 04: a próxima tela apresenta para o aluno uma mensagem de 

incentivo à participação do processo de avaliação institucional. O aluno 

deverá clicar no botão Participar da Avaliação Institucional agora, para 

avançar para o passo seguinte, ou clicar em  Participar da Avaliação 

Institucional depois se desejar interromper a navegação na funcionalidade 

e retornar para o seu ambiente padrão do SIGAA. 

 

 

  



Passo 05: a tela seguinte apresenta as dimensões de avaliação para o perfil 

discente. Há duas categorias de dimensão de avaliação: a primeira, refere-

se às dimensões relacionadas  às disciplinas em que o aluno está 

matriculado no período letivo, inclusive disciplinas anuais que estão se 

encerrando no período letivo corrente; nesta categoria o aluno fará sua 

autoavaliação de desempenho na disciplina e também avaliará o 

desempenho de cada professor que está ministrando a disciplina (há turmas 

que são ministradas por mais de um docente); a segunda categoria se refere 

ao curso, onde são avaliadas a coordenação do curso e as condições de 

funcionamento deste - infraestrutura. Para acessar o formulário com as 

questões da avaliação, o aluno deverá clicar no botão posicionado à direita 

do item a ser avaliado. Ao avaliar pela primeira vez o item de avaliação, a 

descrição do botão de acesso ao formulário modifica-se de Incluir para 

Alterar, indicando que o usuário poderá fazer alterações na avaliação 

anteriormente realizada. Ao avaliar todos os itens de cada dimensão, o 

botão Finalizar Avaliação Institucional é habilitado para que o aluno 

conclua seu processo de avaliação. Ao concluir a avaliação, o aluno não 

mais poderá alterá-la. O aluno poderá alterar qualquer item avaliado 

enquanto não se encerrar o período de avaliação e enquanto ele não 

finalizá-la. O aluno deve finalizar sua avaliação antes do encerramento do 

período de avaliação. 



 

  



Passo 06a: a tela seguinte apresenta um exemplo de formulário de 

avaliação. No caso, o que é utilizado pelo aluno para avaliar o docente da 

disciplina; acionado a partir do botão Incluir Avaliação do Docente (veja 

tela na página anterior). Para cada questao, o usuário deverá escolher uma 

resposta que melhor reflita a realidade, segundo seu julgamento. Todas as 

questões objetivas deverão ser respondidas.  Após responder o 

questionário, o aluno deverá clicar no botão Salvar para registrar no banco 

de dados o preenchimento do formulário de avaliação. Caso o aluno clique 

no botão Voltar para lista de Dimensões, nenhuma inclusão ou alteração 

de respostas do formulário será registrada no banco de dados.  A pergunta 

nº 15 é de natureza opcional, no entanto, é importante que o aluno dê 

sugestões que possam contribuir para melhoria das condições de ensino da 

instituição.  

 



 

 

 



Passo 06b: a tela seguinte apresenta um outo exemplo de formulário de 

avaliação. No caso, o que é utilizado pelo aluno para avaliar as condições 

de funcionamento do curso; acionado a partir do botão Incluir Avaliação 

do Curso. A exemplo da tela anterior, para cada questão, o usuário deverá 

escolher uma resposta que melhor reflita a realidade, segundo seu 

julgamento. Observe que as opções de resposta das questões podem variar 

conforme a dimensão que está sendo avaliada; enquanto a avaliação do 

docente se dá pela atribuição de uma nota à questão avaliada, nesta 

dimensão, o usuário exprime seu grau de concordância com a afirmação 

proposta em cada questão.  Todas as questões objetivas devem ser 

respondidas.  Após responder o questionário, o aluno deverá clicar no botão 

Salvar para registrar no banco de dados o preenchimento do formulário de 

avaliação. Caso o aluno clique no botão Voltar para lista de Dimensões, 

nenhuma inclusão ou alteração de respostas do formulário será salva no 

banco de dados.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Passo 07: Após concluir a avaliação de todas as dimensões, a 

funcionalidade habilita o botão Finalizar Avaliação 

Institucional para que o aluno possa finalizar sua avaliação. A 

finalização corresponde à última etapa do fluxo de avaliação e 

deverá ser realizada pelo discente. 

 

 

Observações:  

a) O aluno deverá certicar-se de que avaliou todas as dimensões. 

Lembrar que para cada turma em que o aluno está matriculado ele 

deverá realizar sua auto-avaliação e avaliar cada docente que a estar 

ministrando; 

b) Após finalizar a avaliação, o discente não mais poderá 

alterá-la; 

c) Componentes curriculares do tipo atividade, tais como estágios e 

monografias, não estão sendo considerados para efeito de avaliação; 

d) Componentes curriculares de duração anual são avaliados no período 

letivo de encerramento do curso. 


