Comissão Própria de Avaliação - CPA
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL PELO DOCENTE
Prezado (a) Professor (a)
Em 2004, com a Lei Federal de nº 10.861, que criou o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
– SINAES, a nossa instituição dá início ao seu processo avaliativo com a formulação dos procedimentos para atender
as novas exigências legais. Em 2007 foi constituída, pela Comissão Própria de Avaliação – CPA, a proposta de autoavaliação que integra uma das dimensões do SINAES.
Solicitamos sua colaboração no sentido de responder a este formulário. Não há necessidade de colocar seu
nome, e seus dados serão mantidos em absoluto sigilo. Agradecemos, desde já, sua colaboração. Participe!
Comissão de Avaliação
I – DADOS DO DOCENTE

Marque com (x) no quadro ao lado ou preencha, de acordo
com sua situação:

1.1 – Curso
1.2 - Nome do Curso
1.4 – Tempo de serviço no IFES (em anos)
1.5 – Situação Funcional (marque com x)
a) Quadro efetivo
b) Contratado

c) outros.Especificar:

1.6 – Nível de Formação (marque com x)
a) Graduação
b) Especialização
d) Doutorado
e) Pós-Doutorado

c) Mestrado
f) Outro.Especificar:

LEGENDA:
AE = ATENDE COM EXCELÊNCIA
AP = ATENDE PARCIALMENTE

NS = Não sabe ou tem dúvida
NA = NÃO ATENDE

II. Quanto à Organização Acadêmica e Administrativa, como você avalia:
2.1. Estrutura administrativa do IFES?
2.2. Missão, objetivos e finalidade do IFES?
2.3. Normas gerais (estatuto e regimento geral), normas acadêmicas e regulamentos
do IFES?
2.4.Objetivos e metas da sua Coordenação?
2.5. Atribuições do Colegiado de Curso?
2.6. Direitos e deveres do docente?
2.7. Políticas do IFES para o ensino, pesquisa e extensão?
2.8. Como é o aproveitamento de seu potencial no ambiente de trabalho?
2.9. Qual o nível de preocupação da instituição com seus funcionários?
2.10. Os benefícios oferecidos pela instituição aos seus funcionários?
2.11. Empenho da instituição voltado para a promoção de qualificação profissional?
2.12. Seu conhecimento sobre plano de cargos e salários na instituição?
2.13. A instituição perante a atenção à saúde funcional?
2.14. O serviço de Telefonia?
2.15. O serviço do Setor Pessoal / Recursos Humanos?
2.16. O serviço da Assessoria de Comunicação?
2.17. O serviço da Secretaria Acadêmica?
2.18. O serviço do Lab. de Tecnologia de Informação (TI)?
2.19. Funcionamento do Conselho Superior – CONSUP?
2.20. Funcionamento do Conselho do Ensino Pesquisa e Extensão – CONSEP?
2.21. O serviço da Direção Administrativa Financeira?
2.22. O serviço da Direção Acadêmica?
2.23. Indique pontos positivos:

2.24. Indique pontos a melhorar:

AE

AP

NS

NA
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III. Qual o seu Grau de Satisfação com relação a:
3.1. Instituição IFES?
3.2. Curso ao qual está vinculado?
3.3. Administração do IFES?
3.4. Coordenação do curso?
3.5. Incentivos para o ensino, pesquisa e extensão?
3.6. Indique pontos positivos:

AE

AP

NS

NA

AE

AP

NS

NA

AE

AP

NS

NA

AE

AP

NS

NA

3.7. Indique pontos a melhorar:

IV. Quanto à Comunicação no IFES, como você avalia:
4.1. Qualidade da comunicação visual da Faculdade (murais, cartazes, quadros de
avisos, outros)?
4.2. Qualidade da informação prestada pelos integrantes do curso (gestores
docentes e funcionarios) aos seus usuários?
4.3. Acesso a equipamentos de informática e internet?
4.4. Comunicação e informações sobre eventos internos do IFES?
4.5. Comunicação e informações sobre eventos externos à IFES?
4.6. Protocolo, fluxo e distribuição de documentos?
4.7. A eficiência dos canais de comunicação interna (murais, jornal interno, site)?
4.8. Os canais de comunicação externa (site, TV, outdoors, etc)?
4.9. Indique pontos positivos:

4.10. Indique pontos a melhorar:

V. Quanto ao Ensino, Pesquisa e Extensão, como você avalia:
5.1. Projeto pedagógico do (s) seu curso (s)?
5.2. Adequação do Projeto pedagógico do(s) curso (s) ao perfil do aluno a ser
formado?
5.3. Estrutura curricular do (s) curso (s) de graduação em que leciona?
5.4. Carga horária do curso?
5.5. Atendimento às exigências do mercado de trabalho pelo curso?
5.6. Importância das atividades de extensão do IFES para a sociedade?
5.7. Existência de cooperação entre os docentes para desenvolver extensão?
5.8. Participação dos docentes em atividades de iniciação científica ou em prática
de investigação?
5.9. Participação dos discentes em atividades de iniciação científica ou em prática
de investigação?
5.10. Existência de condições para o desenvolvimento da extensão e pesquisa no
IFES?
5.11. Produção intelectual, técnica, pedagógica do IFES?
5.12. Publicações de trabalhos do IFES em anais (completos ou resumos) e/ou
periódicos científicos?
5.13. Indique pontos positivos:

5.14. Indique pontos a melhorar:

VI. Auto-avaliação. Como você se auto-avalia em relação aos seguintes itens:
6.1. Estabelecimento de relação teoria/prática na(s) disciplina (s)?
6.2.Utilização de metodologia adequada ao conteúdo nas aulas?
6.3. Redefinição dos conteúdos e métodos de ensino com base nos resultados da
avaliação do aluno?
6.4. Inovação a cada ano para o desenvolvimento das disciplinas em que leciona?
6.5. Adoção de livros e artigos para uso em aula?

Projeto de Avaliação Institucional
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6.6. Participação em cursos, seminários e palestras?
6.7. Produção e publicação de artigos?
6.8. Oferecimento de alternativas aos alunos para complementação de sua formação
global?
6.9. Disponibilidade para atendimento aos alunos fora da sala de aula?
6.10. Incentivo aos alunos para a complementação de sua formação acadêmica?
6.11. Assiduidade?
6.12. Pontualidade?
6.13. Planejamento e avaliação constantemente do andamento da (s) disciplina (s)
que ministra?
VII. Quanto ao Clima Organizacional, como você avalia:
7.1. Relacionamento entre docentes?
7.2. Relacionamento docente com os funcionários?
7.3. Relacionamento docente com os estudantes?
7.4. Relacionamento docente com a chefia imediata?
7.5. Clima de competição/cooperação?
7.6. Estímulo à formação do espírito de grupo?
7.7. Ética nas relações internas do IFES?
7.8. Satisfação com as atividades que desenvolve?
7.9. Participação nas decisões da instituição?
7.10. Valorização enquanto profissional do IFES?
VIII – Quanto as Condições de Trabalho, como você avalia:
Das salas de aula:
8.1. Dimensões do espaço físico (iluminação, acústica, limpeza e manutenção)?
8.2. Mobiliário?
Dos laboratórios:
8.1. Dimensões do espaço físico (iluminação, acústica, limpeza e manutenção)?
8.2. Equipamentos (computadores, impressoras, entre outros)?
8.3. Mobiliário e manutenção dos equipamentos?
Outras condições
8.4. Cantina ?
8.5. Área de convivência?
8.6. Instalações sanitárias?
8.7 Segurança interna?
8.8. Equipamentos e materiais disponíveis para as atividades de ensino ,extensão e
pesquisa?
8.9. Material de consumo?
8.10. Qualificação dos técnicos administrativos?
8.11. Quantidade de técnicos administrativos?
8.12. Qualificação dos docentes?
8.13.Quantidade de docente?
8.14. Adequação das Salas de professores aos desenvolvimentos das atividades?
8.15. Acervo de livros da biblioteca para o seu curso?
8.16. Acervo de periódicos da biblioteca para o seu curso?
8.17. Instalações físicas da biblioteca?
8.18. Atendimento da biblioteca?
8.19. A qualidade dos serviços e atendimento da reprografia
8.20. O preço dos serviços e espaço físico da reprografia
8.21. Indique pontos positivos:

8.22. Indique pontos a melhorar:
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AP

NS

NA

AE

AP

NS

NA

