INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO COLEGIADO
Para as questões de 1 a 10 é aplicada a escala lickert abaixo:
Concordo Totalmente – Concordo – Discordo Totalmente – Discordo – Não Avalio

1.

Os componentes do Colegiado do Curso possuem domínio de suas atribuições, possibilitando o
atendimento às necessidades.

2.

A avaliação dos planos de ensino elaborada pelos professores do curso facilita que os alunos
tenham mais segurança e confiança nas orientações acadêmicas, incluindo as adaptações
curriculares.

3.

A definição dos representantes docentes sendo feita de forma direta entre os professores que
compõem o curso de graduação ou tecnológico e o representante discente indicado pelo
Coordenador do Curso assegura um processo democrático.

4.

A atuação do colegiado partindo de sua institucionalização e através de sua representatividade
dos segmentos tem atuação efetiva nas reuniões com periodicidade prevista e cumprida.

5.

O registro das decisões do Colegiado do curso ocasiona um fluxo determinado para o
encaminhamento das mesmas com alcance para todos os membros da comunidade acadêmica.

6.

É visível que o Colegiado de Curso constitui-se órgão de staff da Coordenação Geral de Cursos,
sendo o órgão responsável pelo gerenciamento do Curso.

7.

Observa-se que o Colegiado do Curso através de seus membros, atua efetivamente na
orientação acadêmica dos alunos, colaborando na sua adaptação curricular.

8.

Outra função observada refere-se às deliberações sobre processo de ingresso, observando a
política de ocupação de vagas estabelecida.

9.

É de conhecimento da comunidade acadêmica a ocorrência da avaliação periódica e sistemática
do currículo vigente, com vistas a eventuais reformulações e inovações.

10. É de conhecimento da comunidade acadêmica que é função do Colegiado do Curso deliberar
sobre ementas curriculares observadas as diretrizes curriculares emanadas pelo Poder Público.
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