COORDENAÇÃO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL/IFES
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DISCENTE - PÓS-GRADUÇÃO
DADOS DO DISCENTE
NATURALIDADE:
ESTADO CIVIL:
OCUPAÇÃO ATUAL:
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO
CURSOU A GRADUAÇÃO NO FLORENCE:

Legenda: AE – ATENDE COM EXCELÊNCIA
TEM DÚVIDA

SEXO: ( ) Fem. (
MUNICÍPIO ONDE RESIDE:

) Masc.

ANO:
(

) SIM

( ) NÃO

AP – ATENDE PARCIALMENTE

NA – NÃO ATENDE

SOBRE O CURSO
INDIQUE O GRAU DE SATISFAÇÃO OU INSATISFAÇÃO ÀS
QUESTÕES ABAIXO
Os critérios adotados para acesso ao curso atende as suas expectativas
O corpo docente possui nível de conhecimento apropriado às exigências de
uma Pós-graduação
O corpo docente é qualificado didaticamente para desenvolver o conteúdo
programático.
O professor orientador possui qualificação adequada e atende as
expectativas do curso.
Os conteúdos e programas desenvolvidos na Pós-graduação auxiliam na sua
formação pessoal e profissional
Existe equilíbrio entre a distribuição das disciplinas de formação geral e de
formação específica na proposta curricular do curso
A avaliação desenvolvida pelos docentes é adequada e atende as
expectativas do programa.
O programa de desconto da IES para a Pós-graduação atende as suas
expectativas
Os docentes estimulam os alunos a publicarem artigos científicos em
congressos e/ou anais e/ou conferências.
Os docentes estimulam os alunos a participarem de eventos científicos.
Em termos de crescimento profissional, é importante está cursando uma
pós-graduaçao no Florence
INFRA-ESTRUTURA
INDIQUE O GRAU DE SATISFAÇÃO OU INSATISFAÇÃO ÀS
QUESTÕES ABAIXO
Os recursos didáticos-pedagógicos disponíveis para o desenvolvimento das
atividades/aulas são adequados e atende as expectativas do curso
O espaço físico para o desenvolvimento das aulas é adequado e atende as
expectativas.
Os mobiliários e equipamentos para desenvolvimento das atividades/aulas
da pós-graduação são adequados e suficientes.
Os laboratórios e os equipamentos disponíveis são adequados para o
desenvolvimento do curso e atende as expectativas
As instalações e acervo da biblioteca atende as necessidades da pósgraduação.
As instalações do auditório atende as expectativas da pós-graduação
As instalações sanitárias e os serviços de limpeza são adequados e atende as
expectativas.
As instalações da Secretaria acadêmica são apropriadas e atendes as
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expectativas.
As instalações do setor financeiro são apropriadas e atendes as expectativas.
QUALIDADE DOS SERVIÇOS (RECURSOS HUMANOS)
AE
AP
INDIQUE O GRAU DE SATISFAÇÃO OU INSATISFAÇÃO ÀS
QUESTÕES ABAIXO
O corpo técnico administrativo que atende no laboratório demonstra um
bom nível de qualificação.
O atendimento da biblioteca é cordial e atende as expectativas
O pessoal técnico da biblioteca demonstra um bom nível de formação e
auxiliam na consulta.
O atendimento da Secretaria acadêmica atende as suas expectativas
As informações prestadas pela Secretaria acadêmica são relevantes para a
sua formação e atende as expectativas.
A coordenação da Pós-graduação demonstra interesse a apresenta motivado
em tirar suas dúvidas
A coordenação da Pós-graduação possui um nível de qualificação adequado
quanto às especificações do programa.
As informações prestadas pela recepção e o atendimento atende as suas
expectativas
O atendimento do setor financeiro atende as suas expectativas.
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OUTROS
Você faria outro curso de pós-graduação para dar prosseguimento à sua
carreira profissional? Em caso afirmativo, qual?
Você acompanha as notícias, informações e os eventos promovidos pela IES
SIM
NÃO
Como você caracteriza a Faculdade Florence
( ) excelente qualidade
( ) boa qualidade
( ) regular
( ) não evoluiu em termos de qualidade

Projeto de Avaliação Institucional

