
 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO 

 
I - DADOS DA IES 
Nome da IES:  INSTITUTO FLORENCE DE ENSINO SUPERIOR  
Município/UF: SÃO LUIS/MA  
Categoria administrativa: Privada
 
DADOS EGRESSOS: 
 
1. CURSO: 
(   ) Enfermagem 
(   ) Farmácia 
(   ) Direito 
(   ) Odontologia 
 
2. Você exerce a profissão a qual foi habilitado
 
3. Se não estiver exercendo sua profissão, qual motivo?
(   ) Falta de perspectiva 
(   ) Mercado saturado 
(   ) Melhores oportunidades em outras áreas
(   ) Motivos particulares 
(   ) Outros. Especifique. _____________________________
(   ) Não se aplica 
 
3. Tempo de formado: 
(   ) Até 1 ano 
(   ) Entre 1 a 2 anos 
(   ) Entre 2 a 3 anos 
(   ) mais de 3 anos 
 
4. Você atua como: 
(   ) Funcionário público 
(   ) Empresa privada 
(   ) Profissional liberal 
(   ) Empresário 
(   ) Outro. Especifique:________________________
 
5. Seu emprego foi conquistado antes ou depois de s ua 
(   ) Antes   (   ) Depois  
 
6. Você consegue estabelecer relação entre a demanda p rofissional feita pelo mercado de 
trabalho e o currículo desenvolvido pelo Instituto 
 
7. Sua formação (graduação
(progressão de cargo)?  (   )Sim (   )Não
 
CRITÉRIOS PARA AS PRÓXIMAS 
 

AE = ATENDE COM EXCELÊNCIA
AP = ATENDE PARCIALMENTE

 

CLASSIFIQUE OS ITENS ABAIXO
8. O curso correspondeu às suas expectativas quanto à sua 

 
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO – EGRESSOS GRADUAÇÃO

CPA 2012 

INSTITUTO FLORENCE DE ENSINO SUPERIOR  - IFES 
 

Privada         Organização acadêmica: Faculdade    

profissão a qual foi habilitado  (a) pela graduação: (   )Sim (   ) Não

exercendo sua profissão, qual motivo?  

(   ) Melhores oportunidades em outras áreas 

(   ) Outros. Especifique. _____________________________ 

(   ) Outro. Especifique:________________________ 

5. Seu emprego foi conquistado antes ou depois de s ua formação (graduação

Você consegue estabelecer relação entre a demanda p rofissional feita pelo mercado de 
trabalho e o currículo desenvolvido pelo Instituto Florence?  (   )Sim (   )Não

(graduação ) na instituição  foi importante para sua ascensão pr ofissional 
(   )Sim (   )Não 

PARA AS PRÓXIMAS RESPOSTAS: 

LÊNCIA NSTD = NÃO SABE OU TEM DÚVIDA
AP = ATENDE PARCIALMENTE NA = NÃO ATENDE NSA = NÃO SE APLICA

ENSINO 
CLASSIFIQUE OS ITENS ABAIXO  AE AP

u às suas expectativas quanto à sua   

GRADUAÇÃO  

 

(   )Sim (   ) Não 

(graduação ) no Florence? 

Você consegue estabelecer relação entre a demanda p rofissional feita pelo mercado de 
(   )Sim (   )Não 

na instituição  foi importante para sua ascensão pr ofissional 

VIDA 
NSA = NÃO SE APLICA 

AP NSTD NA NSA 
    



 

formação profissional 
09. Sua participação em atividades acadêmicas 
e monitoria 
10. Avalie o espaço físico de sua instituição
11. Avalie o corpo administrativo
12. Avalie a grade curricular do seu curso
13. Avalie o campo de estágio 
14. Avalie o setor financeiro 
15. Avalie o desempenho dos professores
16. Avalie a secretaria acadêmica
17. Avalie os coordenadores de curso
19. Avalie a direção acadêmica
20. Avalie os processos pedagógicos de seu curso 
21. Avalie as instalações da biblioteca da instituição
22. Avalie os laboratórios de prática da instituição
23. Avalie o laboratório de informática
24. Avalie os recursos didáticos usados nas aulas
25. Avalie a higiene e os serviços gerais da instituição
26. Avalie seu desempenho acadêmico
27. Avalie a relação teoria/prática das disciplinas de seu curso
28. Avalie o acervo bibliográfico da biblioteca

 
UTILIZE ESTE ESPAÇO PARA FAZER CRÍTICAS 
DESEMPENHO DA INSTITUIÇÃO. 
 
 
 
 
 
  

 
Utilize este espaço para deixar um contato, e

Sua participação em atividades acadêmicas (pesquisa, extensão   

de sua instituição   
Avalie o corpo administrativo   
Avalie a grade curricular do seu curso   

   
  

Avalie o desempenho dos professores   
Avalie a secretaria acadêmica   
Avalie os coordenadores de curso   
Avalie a direção acadêmica   
Avalie os processos pedagógicos de seu curso    

biblioteca da instituição   
. Avalie os laboratórios de prática da instituição   
. Avalie o laboratório de informática   
. Avalie os recursos didáticos usados nas aulas   
. Avalie a higiene e os serviços gerais da instituição   
. Avalie seu desempenho acadêmico   
. Avalie a relação teoria/prática das disciplinas de seu curso   
. Avalie o acervo bibliográfico da biblioteca  

PARA FAZER CRÍTICAS QUE POSSAM CONTRIBUI
UIÇÃO.  

Utilize este espaço para deixar um contato, e-mail, telefone,site, etc. (opcional):________________

Obrigado(a) pela participação.

    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    

QUE POSSAM CONTRIBUIR PARA MELHORAR O 

mail, telefone,site, etc. (opcional):________________ 
 
 
 
 

Obrigado(a) pela participação. 
CPA agradece! 


