INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – DOCENTE E TUTOR
Para as questões de 1 a 45 é aplicada a escala lickert abaixo:
Concordo Totalmente – Concordo – Discordo Totalmente – Discordo – Não Avalio
PARTE I - QUESTÕES OBJETIVAS

EIXO 1 - DIMENSÃO 8
DIMENSÃO 8 - PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO
1. O processo avaliativo desenvolvido pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) é adequado porque
são feitas ações de sensibilização quanto à importância da autoavaliação para efetivação de
melhorias na própria instituição?
2. As melhorias identificadas na Avaliação Institucional e autoavaliação do Curso são prioridades
para a instituição?
3. O questionário para a avaliação do desempenho do docente é adequado?
4. Os instrumentos de avaliação institucional são adequados e seus resultados significam
prioridades para a instituição?

EIXO 2 - DIMENSÕES 1 e 3
DIMENSÃO 1 - A MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI)
5. Conheço a Missão, o Projeto Pedagógico do Curso (PPC), o Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) e o Regimento Interno, pois os seus acessos são facilitados pela IES?
DIMENSÃO 3 - RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO
6. O desenvolvimento socioeconômico e regional é um trabalho realizado pela instituição, porque
apresenta políticas institucionais de inclusão de estudantes com situação econômica
desfavorecida como a distribuição de bolsas de estudos com a adesão ao FIES, PROUNI e
Programa de Bolsas da Própria Instituição?
7. Os convênios e parcerias para o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão
incentiva à participação dos acadêmicos nos projetos de responsabilidade social da instituição?

EIXO 3 - DIMENSÕES 2, 4 e 9
DIMENSÃO 2 - POLÍTICAS PARA O ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO E A EXTENSÃO
O ensino prestado pela IES tem qualidade, pois a Matriz Curricular contém disciplinas e
conteúdos adequados ao contexto atual?
9. As atividades complementares do ensino (viagens, visitas técnicas, seminários, fóruns, projetos,
jornadas, entre outros) são incentivadas pela instituição, possibilitando também atividades de
extensão com qualidade útil para o contexto atual?
10. Meu plano de aula tem qualidade, pois tenho preocupação com a coerência e nível das
avaliações, atendendo os aspectos quali e quantitativos?

8.
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11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

A competência de entrada e saída de nossos alunos constitui-se em preocupação permanente
da instituição mantendo procedimentos de acompanhamento, desenvolvimento e avaliação
das atividades de estágio?
A produção científica e participação em eventos são incentivadas pela IES através de seus
professores, do Laboratório de Pesquisa Multidisciplinar e do Programa de Bolsas de Iniciação
Cientifica?
Os eventos promovidos pela instituição, relacionados à extensão, são adequados ao atual
contexto, tendo no LPM - Laboratório de Pesquisa Multidisciplinar um órgão dinamizador e
participativo junto às coordenações e DCE?
A operacionalização dos trabalhos de Conclusão do Curso tem acompanhamento adequado e
permanente?
Os cursos de Pós-Graduação ofertados são adequados ao contexto atual, gerando produção
científica e disseminação da mesma?
A Revista Gestão, Sustentabilidade e Negócios - RGSN, B4- Qualis da CAPES, da Faculdade São
Francisco de Assis, tem sido usada por mim como um meio de disseminação de minha
produção cientifica individual ou coletiva?
DIMENSÃO 4 - COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE
O site e os meios de comunicação interna (quadros de avisos, meio eletrônico, telefonemas,
jornais internos, avisos orais em sala, calendários, entre outros etc.) são adequados?
Os meios de comunicação utilizados para divulgar as atividades da IES na comunidade externa
(televisão, rádio, jornal, panfletos, outdoor, entre outros) são adequados?
DIMENSÃO 9 - POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AO DISCENTE
A política de Acompanhamento dos Egressos é estimulada pela IES, incentivando a inserção
dos estudantes no mercado de trabalho?
O sistema acadêmico Gennera atende as necessidades de forma adequada?
O Manual do Professor atende as necessidades específicas e colabora para a redução de
problemas nas relações institucionais?
As atividades e finalidades do NDE- Núcleo Docente Estruturante são úteis e adequadas?
As atividades dos Monitores das disciplinas de graduação ocorrem de forma útil, significativa e
atendem suas finalidades?
O sistema de ouvidoria da IES é adequado, auxiliando para que a sua imagem perante os
públicos interno e externo seja preservada?
O atendimento do serviço de telefonia é adequado?

EIXO 4 - DIMENSÕES 5, 6 e 10
26.

27.

DIMENSÃO 5 - POLÍTICAS DE PESSOAL
O corpo docente demonstra comprometimento com a IES, pois, o desenvolvimento de pessoal
oportunizado pela IES (aperfeiçoamento didático pedagógico) favorece o compromisso com a
mesma, bem como, o Plano de Cargos e Salários?
DIMENSÃO 6 - ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO
O trabalho da Diretoria Administrativa é adequado, favorecendo o conhecimento sobre a
estrutura organizacional da IES?
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28.
29.
30.

31.
32.

33.
34.
35.

O trabalho das Coordenações dos cursos e da Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão é
adequado, tendo disponibilidade para o atendimento?
O Conhecimento sobre os demais serviços é incentivado, possibilitando um ambiente de
trabalho agradável na instituição?
As coordenações desenvolvem um trabalho participativo, acompanhando as atividades dos
cursos, buscando melhorias e participação usando as reuniões e outros meios de
comunicação?
As coordenações desenvolvem um trabalho adequado junto ao colegiado do Curso e ao
Núcleo Docente Estruturante – NDE?
As coordenações acompanham e interferem quando necessário junto a Secretaria Acadêmica,
aos funcionários técnico-administrativos, aos serviços da Biblioteca e as reservas de sala de
aulas e materiais audiovisuais?
DIMENSÃO 10 - SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
A destinação de Recursos para os investimentos em infraestrutura é de conhecimento da
comunidade acadêmica?
A destinação de recursos para a atualização do acervo da biblioteca é de conhecimento da
comunidade acadêmica?
É de conhecimento da comunidade acadêmica que o valor das mensalidades praticado pela
instituição, em relação aos seus concorrentes, é diferenciado?

EIXO 5 - DIMENSÃO 7
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

DIMENSÃO 7 - INFRAESTRUTURA FÍSICA
O atendimento e o acervo da Biblioteca oferece qualidade e a quantidade é adequada?
O sistema de consulta ao acervo da Biblioteca é acessível?
A infraestrutura das salas de aula, tais como: iluminação, ventilação e recursos áudio visuais é
adequada?
As instalações para o acesso de Portadores de Necessidades Especiais - PNE - são adequadas
na IES?
Os laboratórios são adequados e atendem as necessidades?
Os espaços de convivência da IES (cantina, pátios etc.) são adequados?
O estacionamento da IES é adequado?
O aspecto geral de limpeza e higiene da IES é adequado?
O serviço de Lanchonete da IES (qualidade e diversidade) é satisfatório?
O serviço da Reprografia IES é satisfatório?

PARTE II - QUESTÕES SUBJETIVAS
46. Cite três aspectos que não foram avaliados e que você sugere que seja incluído na próxima
avaliação.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
47.

Em relação às questões das TICs - Tecnologias da Informação e Comunicação o que você
sugere que seja melhorado?
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
48. Diante da estrutura da instituição o que você sugere que deve ser melhorado?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
PARTE III - DETALHAMENTO DAS OPÇÕES
Analisando as opções dadas em cada questão anterior (1 a 45) selecione até 10 que você opta por
detalhar a sua opção.
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