
ATA DA XII REUNIÃO ORDINÁRIA (CONTINUAÇÃO)

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 2018/2020

(Portarias nº 614, de 16/10/2018, nº 639, de 26/10/2018 e nº 244, de 08/06/2020)

Aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às oito horas, reuniram-se por
videoconferência, via Google Meet, o Presidente Prof. Carlos Alberto da Silva Junior, os
representantes  dos  docentes,  Prof.  Douglas  Marcos  Ferreira;  os  representantes  dos
Técnicos- Administrativos,  Daniele  Patury  do Nascimento,  Jacqueline Almeida  Silva e
Marcelo Soares Cotta (suplente); e, os representantes discentes Jéssica Campelo Martins de
Moura  e  Tuiuan Almeida  Veloso,  todos  membros  da  Comissão  Própria  de  Avaliação
(CPA) nomeados pelas Portarias nº 614, de 16 de outubro de 2018; nº 244, de 08 de
junho de 2020; e, nº 566, de 02 de dezembro de 2020. Não participaram: a docente, Profa.
Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel; as representantes dos Servidores Técnico-
Administrativos, Gabriela Calsavara e Luciana Marina Teixeira das Neves; a representante
dos discentes, Lívia Maria Gimenez Pereira (suplente); e os representantes da Sociedade
Civil, Jackson de Souza Vale e Janaína Faria Cardoso Maia (suplente). O Presidente,
Prof. Carlos Alberto, deu início à reunião, às oito horas e quinze minutos, agradecendo a
presença de todos e dando aos seguintes informes: 1. Justificaram suas ausências: Profa.
Kelly Dozinel e Jackson Vale. 2. Jéssica Moura informou que poderá participar apenas da
primeira parte da reunião. 3. Os números parciais de participações dos segmentos até
15/12 são: 370 - Discentes de Graduação; 56 - Discentes de  Pós-Graduação;  116  -
Docentes;  13  -  Técnicos-Administrativos;  e,  31  -  Colaboradores Terceirizados.  4.  O
técnico-administrativo  Roosevelt  Mairink  está  trabalhando  no  SIGAA,  a fim  de
implementar  a disponibilização  dos resultados da avaliação dos docentes  diretamente a
cada um destes servidores. O objetivo é que até o dia 25 de janeiro os resultados já estejam
disponíveis. Com a execução desta ferramenta, cada docente terá acesso às suas avaliações,
mediante  login  no sistema. 5. Foi enviado e-mail à CPA da UFRN, solicitando ajuda na
configuração  e  utilização  do  módulo  “Avaliação  Institucional”  do  SIGAA.  Ainda  não
houve retorno. Passando ao próximo item da pauta, o Presidente iniciou as discussões para
elaboração do questionário a ser aplicado aos Discentes de Pós-Graduação  Stricto Sensu,
na Pesquisa de Autoavaliação Institucional 2020. Seguindo os formatos  e  as alterações
aplicadas nos  questionários  dos  discentes  de  graduação,  docentes  e  técnicos-
administrativos,  todas  as questões para os discentes de pós-graduação foram lidas,
discutidas e aprovadas. O questionário foi concluído e aprovado, conforme Anexo I (p. 03)
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desta  Ata.  Em  seguida,  foi lido, discutido e aprovado o questionário destinado aos
Discentes de Graduação EAD, conforme Anexo II (p. 11) desta Ata. Da mesma forma, o
questionário  para  os  Discentes Egressos  de  Graduação  e  de  Pós-Graduação  foi  lido,
discutido e aprovado; e, também se encontra em anexo nesta Ata (Anexo III – p. 15). Não
havendo mais a tratar o Presidente encerrou a reunião, às doze horas e vinte minutos,
da qual, eu, José Ricardo Resende Gonçalves, secretário desta CPA, lavrei a presente
ata que, após ser lida e aprovada, será assinada por todos os membros participantes.

São João del-Rei, 15 de dezembro de 2020.

Prof. Carlos Alberto da Silva Junior (Presidente)
Prof. Douglas Marcos Ferreira
Profa. Kelly Beatriz Vieira Torres Dozinel – ausência justificada
Daniele Patury do Nascimento
Gabriela Calsavara – ausente
Jacqueline Almeida Silva
Luciana Marina das Neves Teixeira – ausente
Marcelo Soares Cotta (suplente)
Jéssica Campelo Martins de Moura
Tuiuan Almeida Veloso
Lívia Maria Gimenez Pereira (suplente) – ausente
Jackson de Souza Vale – ausência justificada
Janaina Faria Cardoso Maia (suplente) – ausente
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ANEXO I

Pesquisa de Autoavaliação Institucional 2020

Discentes de Pós-Graduação Stricto Sensu

Informações     Socioinstitucionais  

1. Campus da UFSJ em que você estuda:
[Tipo de Questão: lista suspensa]

Possíveis     respostas:          
- CAP
- CCO
- CDB
- CSA
- CSL
- CTAN

2. Em qual modalidade de curso de pós-graduação você está matriculad@?
[Tipo de Questão: múltipla escolha]

Possíveis     respostas:          
- Mestrado
- Doutorado

2a. Há quanto tempo você está cursando o mestrado?
[Tipo de Questão: múltipla escolha]
Condicional: se está cursando mestrado

Possíveis     respostas:          
- Menos de 1 ano
- 1 a 2 anos
- Em prorrogação

2b. Há quanto tempo você está cursando o doutorado?
[Tipo de Questão: múltipla escolha]
Condicional: se está cursando doutorado

Possíveis     respostas:          
- Menos de 1 ano
- 1 a 2 anos
- 2 a 3 anos
- 3 a 4 anos
- Em prorrogação

3. Em qual Programa de Pós-Graduação você está matriculad@?
[Tipo de Questão: lista suspensa]

Possíveis     respostas:          
- Lista de Programas de Pós-Graduação

Política     de     Atendimento     aos(às) Discentes  

1. Em 2020, você utilizou a orientação psicopedagógica?
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[Tipo de Questão: múltipla escolha]

Possíveis     respostas:  
- Sim
- Não
- Desconheço o oferecimento deste serviço/atendimento

1a. Avalie:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]
Condicional: se utilizou a orientação psicopedagógica

- Orientação Psicopedagógica

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5

2. Em 2020, você utilizou a orientação psicossocial?
[Tipo de Questão: múltipla escolha]

Possíveis     respostas:  
- Sim
- Não
- Desconheço o oferecimento deste serviço/atendimento

2a. Avalie:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]
Condicional: se utilizou a orientação psicossocial

- Orientação Psicossocial 

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5

3. Avalie o atendimento aos(às) discentes no seu Campus:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]

- Programas de acessibilidade para discentes com diferença funcional
- Acolhimento dos(as) ingressantes (virtual e/ou presencial)

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

Políticas     Acadêmicas     para     o     Ensino,     Pesquisa     e     Extensão  

1. Avalie seu nível de satisfação quanto:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]

- A ser um(a) discente de pós-graduação da UFSJ
- À realização do curso

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5

2. Você conhece o conceito do seu Programa?
[Tipo de Questão: múltipla escolha]



Possíveis     respostas:  
- Sim
- Não

3. Avalie os itens a seguir:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]

- Os processos de ensino/aprendizagem e a participação dos(as) discentes no processo de apropriação e
construção do conhecimento
- A estrutura curricular do seu curso em relação às suas expectativas de formação acadêmico-profissional
- A contribuição de seu curso para a formação de cidadãos críticos, capazes de compreender as contradições
da sociedade e atuar no sentido da sua transformação
- Os docentes no desempenho de suas tarefas em termos de qualidade do ensino, de práticas pedagógicas e
de disponibilidade para o atendimento individual aos(às) discentes
- A relação entre a graduação e a pós-graduação em seu curso
- A gestão acadêmica do Colegiado de Pós-Graduação
- O estágio de docência
- O Programa de Bolsas da UFSJ para a Pós-Graduação
- O apoio da UFSJ para organização de eventos acadêmicos
- O apoio à publicação dos trabalhos acadêmicos
- As políticas de internacionalização
- Os programas da UFSJ para auxílio e participação em eventos científicos e/ou culturais
- A articulação entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão na UFSJ
- As políticas da UFSJ de incentivo à participação de discentes em projetos/programas de extensão e/ou
artístico-culturais
- A articulação das atividades de extensão e/ou artístico-culturais com as demais atividades acadêmicas

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

4. Com que frequência você utiliza o Portal de Periódicos da Capes?
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]

Possíveis     respostas:  
- Sempre
- Às vezes
- Raramente
- Nunca

Comunicação     com     a       Sociedade  

1. Com que frequência você acessa o Website da UFSJ?
[Tipo de Questão: múltipla escolha]

Possíveis     respostas:  
- Sempre
- Às vezes
- Raramente
- Nunca

Texto     adicional:  
“Para conhecer o Website da UFSJ, clique aqui (link).”

2. Com que frequência você acessa a TV UFSJ?
[Tipo de Questão: múltipla escolha]



Possíveis     respostas:  
- Sempre
- Às vezes
- Raramente
- Nunca

Texto     adicional:  
“Para conhecer a TV UFSJ, clique aqui (link).”

3. Avalie a qualidade dos conteúdos disponibilizados e dos serviços prestados, nos seguintes meios
de comunicação da UFSJ:

[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]

- As redes sociais da UFSJ para divulgar as atividades institucionais e acadêmicas
- O Website da UFSJ como canal de comunicação para divulgar as informações institucionais e acadêmicas
- A TV UFSJ (disponível em www.youtube.com/tvufsj)
- A comunicação pela telefonia
- A comunicação via e-mail

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

4. Avalie a comunicação da UFSJ com a comunidade externa, sobre a divulgação:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]

- Das ações/providências/atividades desenvolvidas no período da pandemia
- Das avaliações institucionais
- Dos cursos de graduação presencial
- Dos cursos de Ensino a Distância (EAD)
- Dos cursos de pós-graduação lato sensu
- Dos cursos de pós-graduação stricto sensu
- Das atividades de pesquisa
- Das atividades de extensão

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

5. Você conhece os serviços de Ouvidoria da UFSJ?
[Tipo de Questão: múltipla escolha]

Possíveis     respostas:  
- Sim
- Não

Texto     adicional:  
Para conhecer a Ouvidoria da UFSJ, clique aqui (https://ufsj.edu.br/ouvidoria/).

5a. Você já apresentou algum tipo de demanda à Ouvidoria da UFSJ?
[Tipo de Questão: múltipla escolha]
Condicional: se conhece os serviços de Ouvidoria da UFSJ

Possíveis     respostas:  
- Sim
- Não

5a1. Avalie a Ouvidoria da UFSJ, quanto aos seguintes aspectos:



[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]
Condicional: se já apresentou algum tipo de demanda à Ouvidoria da UFSJ

- Atendimento recebido
- Encaminhamento de demandas

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5

Políticas       de     Gestão  

1. Avalie os serviços administrativos e pedagógicos da UFSJ referentes a 2020:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]

- A Secretaria do Programa, quanto ao atendimento de demandas
- A Secretaria do Programa, quanto aos serviços prestados pelos profissionais
- A Coordenadoria do seu curso, quanto ao atendimento de demandas
- Os docentes no desempenho de suas tarefas em termos de qualidade do ensino e de organização
- Os servidores técnico-administrativos no desempenho de suas tarefas em termos de responsabilidade e de
organização

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

2. Avalie a atuação da Coordenação, com relação à administração do Curso:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]

- Atendimento e solução de demandas
- Comprometimento com o curso
- Disponibilidade
- Respeito às normas institucionais

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

3. Quanto ao Colegiado do seu curso, avalie as seguintes questões:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]

- A representação dos discentes
- Os critérios de indicação e recondução dos membros
- O funcionamento
- Realização e registro de reuniões

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

4. Avalie de maneira geral a organização e gestão da UFSJ:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]

- Transparência da gestão, na distribuição dos recursos orçamentários
- Comunicação com a comunidade acadêmica
- Interação da gestão da UFSJ com os Campi
- Tramitação de processos



- Implementação de decisões dos Conselhos Superiores
- Atendimento e solução de demandas discentes
- Esforços da gestão na captação de recursos humanos
- Esforços da gestão na captação de recursos orçamentários
- O número de servidores técnico-administrativos para atender satisfatoriamente a UFSJ em seus objetivos e
funções
- O número de servidores docentes para atender satisfatoriamente a UFSJ em seus objetivos e funções
- Ambiente organizacional quanto aos meios de comunicação para compartilhar suas impressões, sugestões
e reivindicações

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

5. Avalie, de maneira geral, os Órgãos Colegiados da UFSJ (CONSU, CONEP e CONDI):
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]

- Atuação no período da pandemia
- Representação dos discentes
- Critérios de indicação e recondução dos seus membros
- Realização e registro de reuniões
- Atendimento e solução de demandas
- Divulgação das decisões tomadas
- Autonomia

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

6. Avalie as ações e/ou investimentos da gestão da UFSJ para:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]

- Aquisição de equipamentos de proteção individual durante o período da pandemia (álcool em gel, máscaras
e outros)
- Melhoria nas atividades de ensino de Pós-Graduação
- Melhoria nas atividades de Pesquisa
- Melhoria nas atividades de Extensão
- Melhoria na gestão institucional

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

7. Avalie o relacionamento da UFSJ no período da pandemia, com:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]

- Os órgãos municipais
- Os órgãos estaduais
- Os órgãos federais
- As entidades de classe
- O setor privado
- As Instituições de Ensino Superior nacionais
- As Instituições de Ensino Superior internacionais

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR



Infraestrutura     Física  

Não há questões

Missão     e     PDI  

1. O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFSJ é um instrumento de planejamento e
gestão. Em relação ao PDI, você:

[Tipo de Questão: múltipla escolha]

Possíveis     respostas:  
- Sabe da existência e conhece totalmente o seu conteúdo
- Sabe da existência e conhece parcialmente o seu conteúdo
- Sabe da existência, mas não conhece o seu conteúdo
- Não sabe da existência

Texto     adicional:  
“Para conhecer o PDI - 2019/2023, clique aqui (link).”

1a. Considerando seu conhecimento sobre o PDI - 2019/2023, avalie as questões a seguir:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]
Condicional: se sabe da existência e conhece totalmente o conteúdo do PDI

- Coerência entre o PDI e as atividades de Ensino de Graduação e Pós-Graduação
- Coerência entre o PDI e as práticas de Extensão
- Coerência entre o PDI e as atividades de Pesquisa / Iniciação Científica, Tecnológica, Artística e Cultural
- Coerência entre o PDI e as ações para indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão
- Coerência entre o PDI e as atividades de internacionalização
- Coerência entre o PDI e as ações para a propriedade intelectual
- Coerência entre o PDI e as ações para a inovação tecnológica

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

Responsabilidade     Social  

1. Avalie as ações desenvolvidas pela UFSJ (gestão, programas e projetos) que contribuem para uma
sociedade mais justa e sustentável:

[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]

- Gestão participativa
- Atuação durante o período da pandemia nas regiões de abrangência (produção e distribuição de álcool gel,
EPI, testes etc.)
- Defesa do meio ambiente
- Defesa da memória e do patrimônio cultural
- Defesa e promoção da produção artística
- Inclusão de pessoas com diferença funcional
- Defesa e promoção da igualdade étnico-racial
- Defesa e promoção da diversidade cultural, igualdade social e de gênero
- Defesa e promoção da inclusão social
- Defesa e promoção dos direitos humanos
- Promoção de incubadoras de empresas e Empresas Juniores
- Desenvolvimento econômico e social das regiões de sua abrangência

- Possíveis     respostas:  



- Escala de 1 a 5
- SCR

Planejamento     e     Avaliação     Institucional  

1. Você conhece a Comissão Própria de Avaliação (CPA) da UFSJ?
[Tipo de Questão: múltipla escolha]

Possíveis     respostas:  
- Sim
- Não

Texto     adicional:  
“Para conhecer a CPA, clique aqui (link).”

1a. Avalie a CPA, quanto aos seguintes aspectos:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha] 
Condicional: se conhece a CPA

- Autonomia
- Atendimento
- Encaminhamento e solução de demandas
- Canais de comunicação e divulgação

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

2. Você participou da Pesquisa de Autoavaliação Institucional realizada pela CPA, em 2019?
[Tipo de Questão: múltipla escolha]

Possíveis     respostas:  
- Sim
- Não
- Sem condições de afirmar

3. Os resultados obtidos com as Pesquisas de Autoavaliação Institucional são divulgadas para a
comunidade acadêmica?

[Tipo de Questão: múltipla escolha]

Possíveis     respostas:  
- Sim, totalmente
- Sim, parcialmente
- Não

Sugestões,     comentários,     reclamações e     elogios  

Sugestões     de     melhoria     do     questionário  

Texto     de     encerramento:  
“A CPA agradece por sua participação.
Para conhecer o trabalho da CPA, acesse: https://ufsj.edu.br/cpa-ufsj/”



ANEXO II

Pesquisa de Autoavaliação Institucional 2020

Discentes de Graduação EAD

Informações     Socioinstitucionais  

1. Polo da UFSJ em que você estuda:
[Tipo de Questão: lista suspensa]

Possíveis     respostas:          
- Lista de Polos / Cidades

2. Em qual curso você está matriculad@?
[Tipo de Questão: lista suspensa]

Possíveis     respostas:          
- Lista de Cursos EAD

3. Qual período você está cursando?
[Tipo de Questão: lista suspensa]

Possíveis     respostas:          
- Lista de Períodos (1º a 8º)

4. Você se sente incluíd@ na UFSJ?
[Tipo de Questão: múltipla escolha]

Possíveis     respostas:  
- Sim
- Não

5. Além de estudar, você trabalha?
[Tipo de Questão: múltipla escolha]

Possíveis     respostas:  
- Sim
- Não

6. Você já possui diploma de nível superior?
[Tipo de Questão: múltipla escolha]

Possíveis     respostas:  
- Sim
- Não

7. Sobre a Educação a Distância da UFSJ, avalie:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]

- A qualidade do ensino
- O suporte institucional
- A oferta de Cursos EAD
- O número e a distribuição de Polos
- A distribuição dos Cursos por Polo

Possíveis     respostas:  



- Escala de 1 a 5
- SCR

8. Sobre a infraestrutura do seu Polo de apoio presencial, avalie:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]

- Os equipamentos e mobiliários
- As salas de aula
- Os laboratórios de ensino
- A acessibilidade
- As dependências
- A localização
- Os laboratórios de informática
- O atendimento prestado pelos profissionais do seu Polo

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

9. Sobre o seu curso, avalie:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]

- A organização didático-pedagógica
- A estrutura e organização curricular
- O ensino em relação ao perfil profissional proposto
- As tecnologias adotadas no curso
- As oportunidades para autoavaliação
- As oportunidades de Estágio Supervisionado
- O apoio para desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e extensão
- A garantia da avaliação presencial da aprendizagem
- A quantidade de tutores

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

10. Sobre o ambiente virtual de aprendizagem, avalie:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]

- O acesso ao material didático e seus conteúdos
- As ferramentas de interatividade disponíveis
- A integração de diferentes mídias, suportes e linguagens
- A estabilidade
- As tecnologias, metodologias e recursos educacionais disponíveis

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

11. Avalie a atuação da Coordenação de Graduação, com relação à administração do Curso:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]

- O atendimento e solução de demandas
- O comprometimento com o curso
- A disponibilidade
- O respeito às normas institucionais

Possíveis     respostas:  



- Escala de 1 a 5
- SCR

12. Sobre o material didático do curso, avalie:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]

- A qualidade
- A acessibilidade
- A variedade

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

13. Os processos de avaliação do ensino-aprendizagem no seu curso possibilitam a identificação de
eventuais dificuldades que você encontra?

[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]

Possíveis     respostas:  
- Sim
- Não

14. Os processos de avaliação do ensino-aprendizagem no seu curso possibilitam ações de en-
frentamento de eventuais dificuldades que você encontra?

[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]

Possíveis     respostas:  
- Sim
- Não

15. No seu curso é garantida a avaliação presencial da aprendizagem?
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]

Possíveis     respostas:  
- Sim
- Não

16. Avalie, de maneira geral, os docentes do seu curso, quanto:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]

- Ao domínio dos conteúdos
- À didática de ensino
- À organização
- À disponibilidade para atendimento

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

17. Avalie, de maneira geral, a tutoria, quanto:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]

- Ao conhecimento dos conteúdos do curso
- Aos encontros presenciais
- À disponibilidade para atendimento
- Ao atendimento
- Ao esclarecimento de dúvidas



Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

18. Avalie as ações desenvolvidas pela UFSJ (gestão, programas e projetos) que contribuem para uma
sociedade mais justa e sustentável:

[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]

- Gestão participativa
- Atuação durante o período da pandemia nas regiões de abrangência (produção e distribuição de álcool gel,
EPI, testes etc.)
- Defesa do meio ambiente
- Defesa da memória e do patrimônio cultural
- Defesa e promoção da produção artística
- Inclusão de pessoas com diferença funcional
- Defesa e promoção da igualdade étnico-racial
- Defesa e promoção da diversidade cultural, igualdade social e de gênero
- Defesa e promoção da inclusão social
- Defesa e promoção dos direitos humanos
- Promoção de incubadoras de empresas e Empresas Juniores
- Desenvolvimento econômico e social das regiões de sua abrangência

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

19. Avalie o relacionamento da UFSJ no período da pandemia, com:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]

- Os órgãos municipais
- Os órgãos estaduais
- Os órgãos federais
- As entidades de classe
- O setor privado
- As Instituições de Ensino Superior nacionais
- As Instituições de Ensino Superior internacionais

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

Sugestões,     comentários,     reclamações e     elogios  

Sugestões     de     melhoria     do     questionário  

Texto     de     encerramento:  
“A CPA agradece por sua participação.
Para conhecer o trabalho da CPA, acesse: https://ufsj.edu.br/cpa-ufsj/”



ANEXO III

Pesquisa de Autoavaliação Institucional 2020

Discentes Egressos de Graduação e Pós-Graduação

Informações     Socioinstitucionais  

1. Você é egresso de Graduação da UFSJ?
[Tipo de Questão: múltipla escolha]

Possíveis     respostas:          
- Sim
- Não

2. Você é egresso de Pós-Graduação da UFSJ?
[Tipo de Questão: múltipla escolha]

Possíveis     respostas:          
- Sim
- Não

3. Após ser egresso da UFSJ, qual(quais) cursos de formação complementar você
participa/participou:

[Tipo de Questão: caixa de checagem]

Possíveis     respostas:          
- Especialização / MBA (em curso)
- Especialização / MBA (concluído)
- Mestrado (em curso)
- Mestrado (concluído)
- Doutorado (em curso)
- Doutorado (concluído)
- Pós-Doutorado (em curso)
- Pós-Doutorado (concluído)
- Nenhuma das anteriores

1a. Qual curso de Graduação você realizou na UFSJ?
[Tipo de Questão: lista suspensa]
Condicional: se egresso de graduação

Possíveis     respostas:          
- Lista de Cursos de Graduação

1b. Tempo de formado no curso de Graduação da UFSJ:
[Tipo de Questão: múltipla escolha]
Condicional: se egresso de graduação

Possíveis     respostas:          
- Menos de 1 ano
- 1 a 2 anos
- 2 a 3 anos
- 3 a 4 anos
- 4 a 5 anos

1c. O que motivou você a realizar o curso de Graduação na UFSJ?



[Tipo de Questão: caixa de checagem]

Condicional: se egresso de graduação

Possíveis     respostas:          
- Oferta do curso de Graduação de seu interesse
- Indicação de parentes/amigos/professores
- Localização do Campus
- Reputação da UFSJ
- Nota de corte do SISU
- Conceito ENADE do curso de seu interesse

1d. As competências   e habilidades profissionais desenvolvidas pelo curso de Graduação
corresponderam às expectativas exigidas pelo mercado de trabalho?

[Tipo de Questão: múltipla escolha]
Condicional: se egresso de graduação

Possíveis     respostas:          
- Sim, totalmente
- Sim, parcialmente
- Não

1e. Você considera que o curso de Graduação lhe proporcionou uma formação profissional ade-
quada?

[Tipo de Questão: múltipla escolha]
Condicional: se egresso de graduação

Possíveis     respostas:          
- Sim, totalmente
- Sim, parcialmente
- Não

1f. Seu curso de Graduação contribuiu para a sua formação como cidadão crítico, capaz de com-
preender as necessidades da sociedade e atuar no sentido das suas resoluções?

[Tipo de Questão: múltipla escolha]
Condicional: se egresso de graduação

Possíveis     respostas:          
- Sim, totalmente
- Sim, parcialmente
- Não

1g. Em qual(is) item(ns), a seguir, o curso de Graduação lhe ofereceu, em comparação com outros 
profissionais da área, uma base diferenciada?

[Tipo de Questão: caixa de checagem]
Condicional: se egresso de graduação

Possíveis     respostas:  
- Proatividade
- Eficiência de produção
- Autoaprendizado
- Liderança
- Capacidade crítica/analítica
- Outros

1h. Qual o seu grau de satisfação com a realização do curso de Graduação na UFSJ?
[Tipo de Questão: múltipla escolha]
Condicional: se egresso de graduação

Possíveis     respostas:  



- Muito satisfeito(a)
- Satisfeito(a)
- Indiferente
- Insatisfeito(a)
- Muito insatisfeito(a)

1i. Você recomendaria algum curso de Graduação da UFSJ?
[Tipo de Questão: múltipla escolha]
Condicional: se egresso de graduação

Possíveis     respostas:  
- Sim
- Não

1aa. Qual curso de Pós-Graduação você realizou na UFSJ?
[Tipo de Questão: caixa de texto]
Condicional: se egresso de pós-graduação

Texto     adicional:  
Exemplos : Especialista em (nome do Programa)

Mestre em (nome do Programa)

1bb. Tempo de formado no curso de Pós-Graduação da UFSJ:
[Tipo de Questão: múltipla escolha]
Condicional: se egresso de pós-graduação

Possíveis     respostas:  
- Menos de 1 ano
- 1 a 2 anos
- 2 a 3 anos
- 3 a 4 anos
- 4 a 5 anos

1cc. O que motivou você a realizar o curso de Pós-Graduação na UFSJ?
[Tipo de Questão: caixa de checagem]
Condicional: se egresso de pós-graduação

Possíveis     respostas:  
- Interesse pela área acadêmica/científica
- Ascensão e/ou qualificação profissional
- Conceito do Programa de interesse
- Reputação da UFSJ
- Localização do Campus
- Indicação de parente/amigos/professores

1dd. Você possuiu bolsa de estudos para cursar a Pós-Graduação?
[Tipo de Questão: múltipla escolha]
Condicional: se egresso de pós-graduação

Possíveis     respostas:  
- Sim
- Não

1dd1. Qual a agência financiadora da sua bolsa?
[Tipo de Questão: múltipla escolha] 
Condicional: se possuiu bolsa de estudos

Possíveis     respostas:  



- UFSJ
- FAPEMIG
- CNPq
- CAPES
- Outra

1dd2. Para você, a bolsa foi determinante para a realização do curso?
[Tipo de Questão: múltipla escolha]
Condicional: se possuiu bolsa de estudos

Possíveis     respostas:  
- Sim
- Não

1ee. As competências e habilidades profissionais desenvolvidas pelo curso de Pós-Graduação corre-
sponderam às expectativas exigidas pelo mercado de trabalho?

[Tipo de Questão: múltipla escolha]
Condicional: se egresso de pós-graduação

Possíveis     respostas:  
- Sim, totalmente
- Sim, parcialmente
- Não

1ff. Você considera que o curso de Pós-Graduação lhe proporcionou uma formação profissional 
adequada?

[Tipo de Questão: múltipla escolha]
Condicional: se egresso de pós-graduação

Possíveis     respostas:  
- Sim, totalmente
- Sim, parcialmente
- Não

1gg. Seu curso de Pós-Graduação contribuiu para a sua formação como cidadão crítico, capaz de 
compreender as necessidades da sociedade e atuar no sentido das suas resoluções?

[Tipo de Questão: múltipla escolha]
Condicional: se egresso de pós-graduação

Possíveis     respostas:  
- Sim, totalmente
- Sim, parcialmente
- Não

1hh. Em qual(is) item(ns), a seguir, o curso de Pós-Graduação lhe ofereceu, em com-
paração com outros profissionais da área, uma base diferenciada?
[Tipo de Questão: caixa de checagem]
Condicional: se egresso de pós-graduação

Possíveis     respostas:  
- Liderança
- Proatividade
- Eficiência de produção
- Autoaprendizado
- Capacidade crítica/analítica
- Outros

1ii. Qual o seu grau de satisfação com a realização do curso de Pós-Graduação na UFSJ?



[Tipo de Questão: múltipla escolha]

Condicional: se egresso de pós-graduação

Possíveis     respostas:  
- Muito satisfeito(a)
- Satisfeito(a)
- Indiferente
- Insatisfeito(a)
- Muito insatisfeito(a)

1jj. Você recomendaria algum curso de Pós-Graduação da UFSJ?
[Tipo de Questão: múltipla escolha]
Condicional: se egresso de pós-graduação

Possíveis     respostas:  
- Sim
- Não

1j. Atualmente, você está exercendo alguma atividade profissional?
[Tipo de Questão: múltipla escolha]
Condicional: se egresso da graduação]

Possíveis     respostas:  
- Sim, na área de minha formação
- Sim, mas não na área de minha formação
- Não

1j1. Início da atividade profissional na área de sua formação:
[Tipo de Questão: múltipla escolha]
Condicional: se exerce alguma atividade profissional na sua área de formação

Possíveis     respostas:  
- Antes da Graduação
- Durante a Graduação
- Até 1 ano após formado na Graduação
- De 2 a 3 anos após formado na Graduação
- Após 3 anos de formado na Graduação

1j2. Em que tipo de organização você exerce sua atividade profissional?
[Tipo de Questão: múltipla escolha]
Condicional: se exerce alguma atividade profissional na sua área de formação

Possíveis     respostas:  
- Autônoma
- Empresa própria
- Empresa pública
- Empresa privada
- Empresa de economia mista

1j3. Qual é o setor da sua atividade profissional?
[Tipo de Questão: múltipla escolha]
Condicional: se exerce alguma atividade profissional na sua área de formação

Possíveis     respostas:  
- Setor primário - práticas agrícolas, pecuárias e/ou extrativistas
- Setor secundário - fábricas e/ou indústrias
- Setor terciário - prestação de serviços (comércio, saúde, finanças, educação etc.)



1j1a. Qual o principal motivo pelo qual você não exerce atividade profissional na sua área de for-
mação?

[Tipo de Questão: múltipla escolha]
Condicional: se exerce alguma atividade profissional fora da sua área de formação

Possíveis     respostas:  
- Estabilidade no emprego atual
- Melhor oportunidade em outra profissão/área
- Mercado de trabalho saturado
- Falta de perspectiva de carreira
- Formação recente
- Outros

1ll. Atualmente, você está exercendo alguma atividade profissional?
[Tipo de Questão: múltipla escolha]
Condicional: se egresso da pós-graduação]

Possíveis     respostas:  
- Sim, na área de minha formação
- Sim, mas não na área de minha formação
- Não

1ll1. Início da atividade profissional na área de sua formação:
[Tipo de Questão: múltipla escolha]
Condicional: se exerce alguma atividade profissional na sua área de formação

Possíveis     respostas:  
- Antes da Pós-Graduação
- Durante a Pós-Graduação
- Até 1 ano após formado na Pós-Graduação
- De 2 a 3 anos após formado na Pós-Graduação
- Após 3 anos de formado na Pós-Graduação

1ll2. Em que tipo de organização você exerce sua atividade profissional?
[Tipo de Questão: múltipla escolha]
Condicional: se exerce alguma atividade profissional na sua área de formação

Possíveis     respostas:  
- Autônoma
- Empresa própria
- Empresa pública
- Empresa privada
- Empresa de economia mista

1ll3. Qual é o setor da sua atividade profissional?
[Tipo de Questão: múltipla escolha]
Condicional: se exerce alguma atividade profissional na sua área de formação

Possíveis     respostas:  
- Setor primário - práticas agrícolas, pecuárias e/ou extrativistas
- Setor secundário - fábricas e/ou indústrias
- Setor terciário - prestação de serviços (comércio, saúde, finanças, educação etc.)

1ll1a. Qual o principal motivo pelo qual você não exerce atividade profissional na sua área de for-
mação?

[Tipo de Questão: múltipla escolha]
Condicional: se exerce alguma atividade profissional fora da sua área de formação

Possíveis     respostas:  



- Estabilidade no emprego atual
- Melhor oportunidade em outra profissão/área
- Mercado de trabalho saturado
- Falta de perspectiva de carreira
- Formação recente
- Outros

4. Você tem mantido algum contato com a UFSJ?
[Tipo de Questão: múltipla escolha]

Possíveis     respostas:  
- Sim
- Não

4a. Marque a(s) forma(s) de contato que você tem mantido com a UFSJ:
[Tipo de Questão: caixa de checagem]
Condicional: se tem mantido algum contato com a UFSJ

Possíveis     respostas:  
- Publicações científicas da UFSJ
- Participação em eventos (científicos, artísticos e/ou culturais)
- Informações em geral
- Serviços oferecidos pela UFSJ à sociedade (Serviço de Psicologia Aplicada, empresas 

juniores, incubadoras etc.)
- TV UFSJ (link)
- Website da UFSJ (link)
- Redes sociais
- Participação em curso de capacitação / qualificação
- Trabalho na UFSJ (servidor efetivo/substituto/terceirizado)

5. Avalie as ações desenvolvidas pela UFSJ (gestão, programas e projetos) que contribuem para uma
sociedade mais justa e sustentável:

[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]

- Gestão participativa
- Atuação durante o período da pandemia nas regiões de abrangência (produção e distribuição de álcool gel,
EPI, testes etc.)
- Defesa do meio ambiente
- Defesa da memória e do patrimônio cultural
- Defesa e promoção da produção artística
- Inclusão de pessoas com diferença funcional
- Defesa e promoção da igualdade étnico-racial
- Defesa e promoção da diversidade cultural, igualdade social e de gênero
- Defesa e promoção da inclusão social
- Defesa e promoção dos direitos humanos
- Promoção de incubadoras de empresas e Empresas Juniores
- Desenvolvimento econômico e social das regiões de sua abrangência

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

6. Avalie o relacionamento da UFSJ no período da pandemia, com:
[Tipo de Questão: grade de múltipla escolha]

- Os órgãos municipais
- Os órgãos estaduais
- Os órgãos federais



- As entidades de classe
- O setor privado
- As Instituições de Ensino Superior nacionais
- As Instituições de Ensino Superior internacionais

Possíveis     respostas:  
- Escala de 1 a 5
- SCR

Sugestões,     comentários,     reclamações e     elogios  

Sugestões     de     melhoria     do     questionário  

Texto     de     encerramento:  
“A CPA agradece por sua participação.
Para conhecer o trabalho da CPA, acesse: https://ufsj.edu.br/cpa-ufsj/”


