
 

QUESTIONÁRIO DISCENTES PARA A PÓS-GRADUAÇÃO 
 
 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DO CENTRO UNIVERSITÁRIO CAMPO LIMPO PAULISTA 

O DISCENTE AVALIA AS AÇÕES DOS CURSOS DE PÓS-GRAUDAÇÃO 

Prezado(a) Aluno(a) 
 

Este formulário integra o projeto de Autoavaliação Institucional da UNIFACCAMP e tem como objetivo 
coletar dados para a avaliação dos cursos, com foco principal nas disciplinas e nos respectivos 
processos de ensino-aprendizagem. 

Solicitamos o preenchimento do instrumento com postura crítica e consciente, pois seus resultados 
permitirão a reflexão sobre a qualidade do ensino ministrado e a sistematização de informações para 
subsidiar o planejamento e as decisões institucionais. 

Para responder às questões utilize a escala numérica de 1 até 5, considerando que o valor 1 
corresponde ao pior desempenho e o 5 ao melhor desempenho.  

Assinale NSA naquelas questões sobre as quais julga não ter conhecimento suficiente para 
responder. 

 

 
 

1. ITENS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA  

 
CONCEITO NSA 

1.1 – O  Plano de Ensino foi apresentado pelo professor, bem como os 
objetivos, conteúdos, sistema de avaliação e combinados. 

  

1.2 – A totalidade dos conteúdos previstos para a disciplina foram 
desenvolvidas  

  

1.3 – Os objetivos de aprendizagens da disciplina foram alcançados. 
  

1.4 – A disciplina contribuiu como desenvolvimento da capacidade intelectual 
do aluno, não se restringindo à memorização. 

  

1.5 – A carga horária total da disciplina foi cumprida e bem aproveitada. 
  

1.6 – A disciplina incluiu exercícios, trabalhos práticos e outros. 
  

1.7 – Estou satisfeito com o que aprendi na disciplina.  
  

COMENTÁRIOS 

 

 

2 – ITENS DA AVALIAÇÃO DO DOCENTE CONCEITO NSA 



 

 
 

 
 
 

2.1 – Demonstrou segurança na exposição dos conteúdos, expondo-os com 
clareza e destacando aspectos importantes da matéria. 

  

2.2 – Enriqueceu as aulas com resultados de pesquisa e/ou bibliografia atualizada.   

2.3 – Desenvolveu as aulas com objetividade, utilizando recursos e procedimentos 
apropriados. 

  

2.4 – Incentivou a participação dos alunos, acatando o seu questionamento 
crítico e suas contribuições. 

  

2.5 – Exigiu raciocínio crítico dos alunos. 
  

  2.6 – Estabeleceu um relacionamento positivo com os alunos, mostrando-se 
disponível para atende-lo sempre que possível. 

  

2.7 – Apresentou e deixou claro os procedimentos e critérios de avaliação. 
  

2.8 – Publicou as notas em tempo hábil.  
-  

2.9 – Utilizou instrumentos (provas, trabalhos, etc.) de avaliação compatíveis com 
os conhecimentos, habilidades e atitudes desenvolvidas na disciplina. 

  

2.10 - Analisou com os alunos os resultados da avaliação e esclareceu dúvidas. 
  

2.11 - Estabeleceu relações entre conteúdos de sua disciplina e os conteúdos 
das demais disciplinas que compõem o todo do curso. 

  

COMENTÁRIOS 

 

 

 

3 - ITENS DE AVALIAÇÃO DO CURSO CONCEITO NSA 

3.1 - O curso contribui para o desenvolvimento da comunidade. 
  

3.2 – Estou satisfeito com o que estou aprendendo no curso. 
  

3.3 – Tenho fácil acesso à coordenação do curso quando necessário. 
  

3.4 – Sou aluno do Mestrado ou doutorado e estou satisfeito com p 
aprendizado relativo ao projeto e desenvolvimento de pesquisa.  

  

3.5 – Sou aluno de pós graduação lato-sensu e estou satisfeito com a 
especialização proposta pelo curso. 

  

COMENTÁRIOS 

 

 

 



 

 

 
 
 

4 – ITENS  DE DESEMPENHO DO ALUNO CONCEITO NSA 

4.1 – Assiduidade e pontualidade em sala de aula. 
  

3.2 – Participação nas aulas com formulação de questões e sugestões para 
ampliação do conhecimento e crescimento do grupo. 

  

3.3 – Consulta à bibliografia indicada pelo professor. 
  

3.4 – Capacidade de relacionar o conteúdo da disciplina com outros 
conteúdos ou fatos já conhecidos. 

  

3.5 – Capacidade em leitura e escrita na língua portuguesa. 
  

3.6 – Capacidade em leitura e escrita na língua estrangeira. 
  

3.7 – Busca de esclarecimentos das dúvidas referentes às disciplinas, 
consultando os professores, os monitores e os colegas. 

  

3.8 – Capacidade de manter  um clima de respeito mútuo e ético em sala de 
aula. 

  

COMENTÁRIOS 

 

 

 

5 – ITENS  DE AVALIAÇÃO DA INSTITUIÇÃO CONCEITO NSA 

5.1 – A biblioteca está atendendo a necessidade das disciplinas que 
estão sendo cursadas. 

  

5.2 – O espaço físico da biblioteca é adequado.   

5.3 – O ambiente físico para as aulas é adequado. 
  

5.4 – Você se sente seguro dentro das instalações da instituição. 
  

5.5 – Funcionamento de equipamentos (catraca, multimídias, etc.) 
  

5.6 – Tenho conhecimento dos cursos e Extensão e Pós Graduação 
oferecidos pela Instituição. 

  

5.7 – Tenho conhecimento da atuação da Comissão Própria de 
Avaliação (CPA). 

  

5.8 – Tenho conhecimento da Missão da Instituição. 
  

5.9 – Tenho conhecimento dos resultados das avaliações efetuadas 
pela CPA. 

  

5.10 – O Portal Acadêmico tem boa acessibilidade e fácil interação. 
  

5.11 – As informações contidas no website são claras, objetivas e 
suficientes. 

  



 

 

5.12 – Estou satisfeito com a atuação da Ouvidoria. 
  

5.13 – A equipe administrativa é suficiente para atender a necessidade 
dos alunos. 

  

5.14 – As Instalações sanitárias são adequadas e suficientes para 
atendimento dos alunos. 

  

5.15 – Estou satisfeito com o nível de limpeza e higiene nas 
instalações da Instituição. 

  

COMENTÁRIOS 

 

 

 

 


