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AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DO EGRESSO 
 

Responda as questões baseado nas observações adquiridas durante seu curso em nossa instituição 

 

1. Existia comprometimento por parte da comunidade em geral, com a missão da instituição no 

que se refere a formar profissionais capazes e integrados ao mercado atual? 

2. Notava comprometimento por parte de seus dirigentes com a missão da instituição em 

incentivar a formação de profissionais capazes e competentes? 

3. Os funcionários da instituição realizavam seu trabalho com dedicação e esforço, servindo de 

modelo para os alunos quando no mercado de trabalho? 

4. Os professores exerciam lideranças, possuindo a preocupação em acompanhar os alunos que 

apresentam dificuldades na aprendizagem, valorizando sua seus conhecimentos triviais e/ou 

empíricos (prévios), até transformá-los em científicos e/ou tecnológicos? 

5. As tarefas e responsabilidades foram executadas de acordo com o previsto nos regulamentos e 

normas de trabalho? 

6. O trabalho era orientado por planos que foram elaborados para evitar a improvisação, onde os 

professores estavam preocupados com o acompanhamento do crescimento cognitivo de seus 

alunos e com a contextualização permanente dos conhecimentos? 

7. Existia compromisso com a qualidade e com o aprimoramento geral dos alunos, para quando 

egressos, terem competências para atuarem no mercado de trabalho? 

8. Observou-se clima propício ao diálogo através do qual todos os professores expressavam 

livremente suas opiniões e favoreciam a participação efetiva dos alunos no processo discussivo, 

possibilitando maior clareza e compreensão dos conteúdos no processo ensino e  

aprendizagem? 

9. Observou-se clima de relacionamento amistoso e agradável entre os funcionários e os 

dirigentes, servindo de referência para as atividades profissionais? 

10. Existia estímulo às atividades sociais e recreativas fora do ambiente educacional, o que 

favorecia as práticas profissionais no contexto atual? 

11. Existia clima de cortesia, respeito e consideração, demonstrado no relacionamento cotidiano 

entre todos os membros da comunidade? 

12. Observou-se que os dirigentes reconheciam e valorizavam o mérito e a competência de seus 

alunos, professores e funcionários na realização do trabalho? 

13. Existia estímulo ao trabalho criativo e à capacidade de permanente inserção no contexto 

profissional atual? 

14. Com relação ao controle do trabalho, executado por todos os membros dos segmentos da 

comunidade observou-se que na instituição existia um acompanhamento e avaliação 

adequados nas tarefas e responsabilidades desempenhadas?  

15. O conjunto de atividades curriculares desenvolvidas durante o curso foi fundamental para meu 

desempenho profissional? 

17. Existia tradição de respeito e de acatamento às ordens das chefias e autoridades da instituição? 

18. Observou-se preocupação com a modernização e com o investimento na aquisição de 

equipamentos, programas de informática e outros? 

19. Verificou-se a existência de normas e regulamentos gerais em quantidade adequada ao 

funcionamento de suas atividades? 

20. As normas e regulamentos gerais existentes eram claros e adequados ao bom funcionamento 

do trabalho? 
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21. Existia preocupação constante, por parte de seus dirigentes, com a administração correta e 

adequada dos recursos oriundos das mensalidades dos alunos? 


