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INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - DOCENTE 

Instrumento de Avaliação Docente, aplicado por meio do Portal do Professor 

DIMENSÃO 1- A MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI) 

1.  Conheço a Missão da UNIFIN. 

2. Conheço o Projeto Pedagógico do Curso (PPC). 

3. Conheço o Plano de Desenvolvimento Institucional da UNIFIN. 

DIMENSÃO 2 - POLÍTICAS PARA O ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO E A EXTENSÃO 

4. O Projeto Pedagógico dos Cursos para o qual você leciona tem qualidade. 

5. Os Planos de Ensino do Curso propostos pela IES tem qualidade. 

6. O seu plano de aula tem qualidade. 

7. A inserção dos estudantes no mercado de trabalho tem sido uma prioridade pela IES. 

8. A competência de entrada dos calouros no Curso tem sido uma preocupação da IES. 

9. A competência profissional dos acadêmicos que concluem o curso é uma preocupação da IES. 

10. O nível das avaliações utilizadas para verificar o índice de aprendizagem dos acadêmicos é uma 

preocupação da IES. 

11. A distribuição de pontos propostos para as Avaliações e demais atividades avaliativas é uma preocupação 

da IES. 

12. Os procedimentos de acompanhamento, desenvolvimento e avaliação das atividades de estágio são de 

qualidade. 

13. A operacionalização do TCC tem acompanhamento adequado. 

14. Os eventos promovidos pela IES são adequados ao contexto atual. 

15. A produção científica e participação em eventos são incentivados pela IES. 

16. As atividades de extensão produzidas pela IES mostram modernidade dentro do contexto atual. 

17. As atividades de extensão produzidas pela IES contribuem para a formação do acadêmico. 

18. A divulgação da produção acadêmica de extensão e pesquisa é adequada ao contexto atual. 

19. A oferta de cursos de Pós-Graduação é adequada no contexto atual. 

DIMENSÃO 3 - RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO 

20. Desenvolvimento socioeconômico e regional é um trabalho realizado pela instituição. 

21. As políticas institucionais de inclusão de estudantes com situação econômica desfavorecida, como a 

distribuição de bolsas de estudos, adesão ao FIES, PROUNI e UNIPOA são incentivadas pela instituição. 

22. Os convênios e parcerias para o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão são 

incentivados pela instituição. 

23. A participação dos acadêmicos nos projetos de responsabilidade social da IES é incentivada pela 

instituição. 

DIMENSÃO 4 - COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 
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24. O site da IES é adequado. 

25. Os meios de comunicação interna (quadros de avisos, meio eletrônico, telefonemas, jornais internos, 

avisos orais em sala, calendários etc.) são adequados. 

26. Os meios de comunicação utilizados para divulgar as atividades da IES na comunidade externa (televisão, 

rádio, jornal, panfletos, outdoor etc.) são adequados. 

27. O sistema de ouvidoria da IES é adequado. 

28. A imagem da IES perante o público externo é positiva. 

29. A imagem da IES perante o público interno é positiva. 

30. Acesso ao Regimento Interno da IES é facilitado pela IES. 

31.  O atendimento do sistema de telefonia da IES é adequado. 

32. O atendimento do pessoal técnico-administrativo às suas necessidades (SAE, Secretaria) é adequado. 

DIMENSÃO 5 - POLÍTICAS DE PESSOAL 

33. O corpo docente é comprometido com a IES. 

34. O Plano de Cargos e Salários aplicado pela IES é adequado ao contexto atual. 

35. O aperfeiçoamento didático-pedagógico dos docentes é incentivado pela IES. 

DIMENSÃO 6 - ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO 

36. O trabalho da Diretoria Administrativa é adequado. 

37. O trabalho da Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da IES é adequado. 

38. A Coordenação de seu curso demonstra disponibilidade para atendimento pessoal aos professores e 

resolução de conflitos do cotidiano escolar. 

39. A exposição do PPC, bem como demais documentos e procedimentos relativos ao Curso é priorizado pela 

coordenação. 

40. A Coordenação é participativa em relação ao acompanhamento das atividades do Curso. 

41. O desenvolvimento de novos projetos e parcerias para a melhoria do curso tem contribuição ativa da 

Coordenação do curso. 

42. Reuniões pedagógicas com professores promovidas pela Coordenação do curso ocorrem com 

efetividade. 

43. As atividades do Colegiado de Curso são adequadas. 

44. As atividades propostas e realizadas pelo Núcleo Docentes Estruturante – NDE são adequadas. 

45. A solução dos problemas, apresentados pela Secretaria Acadêmica são eficientes. 

46. O suporte pedagógico provido pelos funcionários técnicos-administrativos é adequado. 

47. O atendimento da Biblioteca é adequado. 

48. O atendimento da de reservas de salas e material audiovisual é adequado. 

DIMENSÃO 7 - INFRAESTRUTURA FÍSICA 

49. O acervo da Biblioteca oferece qualidade. 
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50. O acervo da Biblioteca em termos de quantidade é adequado. 

51. O uso da Biblioteca é incentivado pelo professor. 

52. O sistema de consulta ao acervo da Biblioteca é acessível. 

53. A iluminação da sala de aula é adequada. 

54. A ventilação da sala de aula é adequada. 

55. A conservação dos quadros das salas de aula é adequada. 

56. As instalações para o acesso de Portadores de Necessidades Especiais – PNE – são adequadas na IES. 

57. Os laboratórios de Informática são adequados. 

58. A sala dos professores é adequada. 

59. A segurança da IES é adequada. 

60. A disponibilidade dos equipamentos audiovisuais é adequada. 

61. Os laboratórios específicos do curso estão adequados ao contexto atual. 

62. Os equipamentos utilizados nas aulas práticas estão adequados em termos de quantidade. 

63. Os espaços de convivência da IES (cantina, pátios etc.) são adequados. 

64. O estacionamento da IES é adequado. 

65. O aspecto geral de limpeza e higiene da IES é adequado. 

66. O serviço de Lanchonete da IES (qualidade e diversidade) é satisfatório. 

67. O serviço da Copiadora da IES é satisfatório. 

DIMENSÃO 8 - PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 

68. A condução do processo avaliativo pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) na IES é adequada. 

69. Ações de sensibilização quanto à importância da autoavaliação para efetivação de melhorias são 

incentivadas na IES. 

70. A autoavaliação do curso e a Avaliação Institucional são adequadas. 

71. A aplicação das avaliações, organizadas no calendário acadêmico são adequadas. 

72. As melhorias identificadas na Avaliação Institucional e autoavaliação do Curso são prioridades para a IES. 

73. Os questionários para a avaliação do desempenho docente respondido pelos alunos são adequados. 

DIMENSÃO 9 - POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AO DISCENTE 

74. O conhecimento da política de Acompanhamento dos Egressos é incentivado pela IES. 

75. O sistema acadêmico Gennera atende as necessidades de forma adequada. 

76. O Manual do Professor atende as necessidades de forma adequada. 

77. As atividades do Núcleo Docente Estruturante – NDE são adequadas. 

78. Atividades de Monitoria de disciplinas da graduação são adequadas. 

DIMENSÃO 10 - SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

79. A destinação de Recursos para os investimentos em infraestrutura da IES é de conhecimento da 

comunidade acadêmica. 


