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Questionário para auto-avaliação institucional 
CPA - UFSJ 

 
Para cada pergunta foram apresentadas cinco alternativas, exceto em 
algumas, com duas alternativas (“sim” e “não”), as quais estão 
identificadas nas questões. As alternativas são: 

 Sempre 
 Quase sempre 
 Às vezes 
 Nunca 
 Não se aplica 

 
 

Dimensão 1: Missão Institucional 
Segmentos que devem responder as questões: docentes, técnicos 
administrativos, discentes (graduação e pós-graduação presencial e a 
distância). 
 

1. Você conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da 
UFSJ 
(   ) Sim  (   ) Não 

 
 As questões 2 e 3 devem ser respondidas por aqueles que 
responderem “sim” na questão 1.  
 

2. Existe uma formulação clara dos objetivos e finalidades da UFSJ 
3. Existe coerência entre as ações praticadas pela UFSJ e o proposto 

em sua missão.  
4. As ações praticadas pela UFSJ favorecem a indissociabilidade 

entre Ensino, Pesquisa e Extensão 
 
 
 

Dimensão 2: A política para o Ensino, Pesquisa e Extensão. 
 
2.1 - Coordenador de Curso 
Segmentos que devem responder as questões: docentes e discentes 
(graduação e pós-graduação presencial e a distância) de cada curso. 
 

1. O coordenador do curso está empenhado no desenvolvimento e 
na qualidade do curso 

2. Encaminha soluções para os problemas surgidos no Curso 
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3. Relaciona-se bem com os discentes 
4. Relaciona-se bem com os docentes 
5. Busca ou abre possibilidades para o diálogo 
6. Comunica-se com os docentes e discentes formalmente 
7. A coordenadoria se encontra organizada 

 
 
2.2 - Curso 
Segmentos que devem responder as questões: docentes e discentes 
(graduação e pós-graduação presencial e a distância) de cada curso. 
 

1. O curso está correspondendo às suas expectativas 
2. Você conhece o Projeto Pedagógico do Curso 

(   ) Sim  (   ) Não 
3. O Projeto Pedagógico do Curso está sendo devidamente 

desenvolvido 
4. O curso oferece atividades de prática profissional ou acadêmica 

compatíveis com o proposto no Projeto Pedagógico do Curso 
5. Você conhece os membros do Colegiado do Curso 

(   ) Sim  (   ) Não 
6. Você conhece o conceito do Curso no Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes (ENADE) 
(   ) Sim  (   ) Não 

 
 
2.3 – Desempenho docente e disciplinas do curso: concepção de 
educação e currículo no processo de ensino e aprendizagem 
 
2.3.2 – Educação Presencial:  
Segmentos que devem responder as questões: discentes de graduação 
presencial e o docente de cada disciplina avaliada. 
 

1. O docente apresenta o plano de ensino da disciplina no início do 
semestre 

2. O docente domina o conteúdo e está atualizado 
3. O docente tem bom relacionamento com os discentes e é aberto 

ao diálogo 
4. O docente é pontual em suas funções 
5. O docente é assíduo às suas funções 
6. A didática do docente contribui para a aprendizagem 
7. O docente incentiva a autonomia intelectual do discente 
8. O docente é disponível para o esclarecimento de dúvidas 
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9. O plano de ensino da disciplina apresentado contém os itens 
essenciais (objetivos, conteúdos, sistema de avaliação, atividades 
a serem realizadas) 

10. A totalidade dos conteúdos e carga horária prevista para a 
disciplina é cumprida adequadamente 

11. A sequência e organização dos conteúdos da disciplina são 
adequadas 

12. O aprofundamento dos conteúdos na disciplina é adequado 
13. O acompanhamento da disciplina requer o domínio de 

conteúdos de disciplinas anteriores 
14. Os recursos didáticos utilizados na disciplina são de boa 

qualidade 
15. Há compatibilidade da avaliação da aprendizagem com o 

conteúdo trabalhado 
16. Há diversidade de instrumentos de avaliação (provas, trabalhos, 

etc) 
17. O número de avaliações é adequado à quantidade de 

conteúdos da disciplina 
18. O docente analisa os resultados de avaliações com os discentes 
19. No desenvolvimento da disciplina fica garantida a relação teoria-

prática, respeitadas as especificidades da disciplina 
20. As visitas técnicas e trabalhos de campo desenvolvidos na 

disciplina têm relação com os conteúdos 
21. As visitas técnicas e trabalhos de campo desenvolvidos na 

disciplina atingiram os objetivos a que se propuseram 
22. Existe um bom relacionamento entre os discentes 
23. A turma é assídua às aulas, comprometida e responsável 
24. Há interesse e envolvimento da turma com a aprendizagem na 

disciplina 
25. A carga horária é compatível com o conteúdo da disciplina 
26. Há disponibilidade de tempo para o estudo e desenvolvimento 

de atividades relacionadas à disciplina 
27. As condições dos laboratórios de ensino, quanto a espaço de 

circulação e segurança (extintores, lava olho, iluminação), 
bancadas, armários e pias são adequadas 

28. Há disponibilidade de equipamentos e materiais (lupas, 
microscópios, vidrarias, reagentes e materiais de consumo) para o 
atendimento da disciplina 

29. Os conteúdos da disciplina estão relacionados com os conteúdos 
das demais disciplinas que compõem o todo da profissão 

30. O material didático indicado para a disciplina é de boa 
qualidade 

31. A bibliografia para estudo do conteúdo é disponível na biblioteca 
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32. Há repetição de conteúdos já abordados em outras disciplinas 
33. Você está satisfeito com a aprendizagem decorrente da 

disciplina 
 
2.3.2 – Educação a distância:  
Segmentos que devem responder uma única vez as questões: discentes 
de graduação e pós-graduação a distância, tutores e o docente de 
cada disciplina avaliada. 
 
1. A disciplina proporciona aos discentes a oportunidade de 

desenvolver projetos compartilhados 
2. A disciplina proporciona aos discentes construir o conhecimento 
3. O ambiente virtual de aprendizagem favorece a interatividade entre 

acadêmicos e docentes 
4. O ambiente virtual de aprendizagem favorece a interatividade entre 

acadêmicos e tutores 
5. O ambiente virtual de aprendizagem incentiva a comunicação 

entre colegas 
6. O ambiente virtual de aprendizagem permite ao discente resolver, 

com rapidez, questões referentes ao material didático e seus 
conteúdos 

7. O ambiente virtual de aprendizagem favorece aspectos relativos à 
orientação de aprendizagem como um todo 

8. O ambiente virtual de aprendizagem articula o discente com 
docentes, tutores, colegas, coordenadores de curso e disciplinas 

9. O modelo de tutoria na disciplina é adequado 
10. O número de docentes/hora disponíveis para os atendimentos 

requeridos pelos discentes é adequado 
11. A quantidade de discentes atendida pelo tutor é adequada 
12. Os momentos presenciais são planejados e informados aos discentes 

com antecedência 
13. Os horários de tutoria presencial e de tutoria a distância são 

planejados para o curso 
14. Os discentes são informados desde o início do curso sobre nomes, 

horários, formas e números para contato com docentes, tutores e 
pessoal de apoio 

15. Os discentes são informados desde o início do curso sobre locais e 
datas de provas e datas limite para as diferentes atividades 

16. Os discentes são informados desde o início do curso sobre o sistema 
de orientação e acompanhamento do discente 

17. Os discentes recebem respostas rápidas a suas dúvidas, e incentivos 
e orientação quanto ao progresso nos estudos 



 5

18. É assegurada a flexibilidade no atendimento ao discente, 
oferecendo horários ampliados para o atendimento tutorial 

19. A infraestrutura do polo de apoio é compatível, para as atividades 
presenciais 

20. O curso vale-se de diferentes modalidades comunicacionais para 
promover a interação em tempo real entre docentes, tutores e 
discente 

21. É facilitada a interação entre discentes, por meio de atividades 
coletivas, presenciais ou via ambiente de aprendizagem 

22. O ambiente virtual de aprendizagem incentiva a comunicação 
entre colegas 

23. É assegurado o padrão de qualidade no atendimento aos discentes 
pelos tutores e demais profissionais do polo 

24. É assegurado espaço para representação de discentes, em órgãos 
colegiados de decisão, de modo a receber feedback e aperfeiçoar 
os processos acadêmicos 

25. O material didático cobre de forma sistemática e organizada o 
conteúdo para cada área do conhecimento, com atualização 
permanente 

26. O material didático é estruturado em linguagem dialógica, de modo 
a promover autonomia do discente desenvolvendo sua capacidade 
para aprender e controlar o próprio desenvolvimento 

27. O material didático prevê um módulo introdutório que leve ao 
domínio de conhecimentos e habilidades básicos, referentes à 
tecnologia utilizada  

28. O material didático fornece para o discente uma visão geral da 
metodologia em educação a distância a ser utilizada no curso, 
tendo em vista ajudar seu planejamento inicial de estudos e em 
favor da construção de sua autonomia 

29. O material didático detalha que competências cognitivas, 
habilidades e atitudes o discente deverá alcançar ao fim de cada 
unidade, módulo, disciplina, oferecendo-lhe oportunidades 
sistemáticas de auto-avaliação 

30. O material didático dispõe de esquemas alternativos para 
atendimento de discentes com deficiência 

31. O material didático Indicar bibliografia e sites complementares, de 
maneira a incentivar o aprofundamento e complementação da 
aprendizagem 

32. É assegurada a avaliação presencial da aprendizagem 
33. As avaliações estão articuladas a mecanismos que promovam o 

permanente acompanhamento dos discentes, no intuito de 
identificar eventuais dificuldades na aprendizagem e saná-las ainda 
durante o processo de ensino-aprendizagem 



 6

 
 
2.4 - Pesquisa:  
Segmentos que devem responder as questões: docentes, discentes 
(graduação e pós-graduação presencial e a distância) e técnicos 
administrativos. 
 

1. Você está envolvido com alguma atividade de pesquisa 
(   ) Sim  (   ) Não 

2. A periodicidade de eventos científicos na UFSJ é satisfatória 
3. As atividades de pesquisa são integradas ao ensino e à extensão 
4. Existem meios adequados de divulgação das atividades de 

pesquisa 
5. O número de bolsas para pesquisa é suficiente 
6. Os docentes-pesquisadores contribuem para uma melhor 

conceituação da UFSJ 
7. A relação entre orientadores e discentes interessados em 

desenvolver projetos de pesquisa é adequada 
8. As condições dos laboratórios de pesquisa, quanto a espaço de 

circulação e segurança (extintores, lava olho, iluminação), 
bancadas, armários e pias são adequadas 

9. Há disponibilidade de equipamentos, materiais (lupas, 
microscópios, vidrarias, reagentes e materiais de consumo) e/ou 
bibliografia disponível para o atendimento das pesquisas 

10. Há agilidade na aquisição de materiais e equipamentos, quando 
necessários 

 
 
2.5 - Extensão:  
Segmentos que devem responder as questões: docentes e discentes 
(graduação e pós-graduação presencial e a distância) e técnicos 
administrativos. 
 

1. Você participa de algum projeto de extensão da UFSJ 
(   ) Sim  (   ) Não 

 
2. As atividades de extensão atendem às necessidades da 

comunidade local 
3. A divulgação das atividades de extensão realizadas pela UFSJ é 

adequada 
4. As atividades de extensão são articuladas com o ensino e a 

pesquisa 
5. O número de bolsas para extensão é suficiente 
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Dimensão 3: Responsabilidade Social 
Segmentos que devem responder as questões: docentes, discentes 
(graduação e pós-graduação presencial e a distância) e técnicos 
administrativos. 
 

1. Existem ações que favoreçam a inclusão e permanência de 
discentes em situação econômica desfavorecida na UFSJ 

2. A política institucional favorece a inclusão de pessoas portadoras 
de necessidades especiais 

3. Existem ações que promovam iniciativas de incubadoras de 
empresas, empresas juniores, captação de recursos 

4. Assinale as áreas em que as atividades institucionais em interação 
com o meio social são efetivas 
(   ) Educação 
(   ) Saúde 
(   ) Lazer 
(   ) Cultura 
(   ) Esporte 
(   ) Meio Ambiente 
(   ) Cidadania 
(   ) Outros 
(   ) Não sei / não opino 

 
 
 

Dimensão 4: A comunicação com a sociedade 
Segmentos que devem responder as questões: docentes, discentes 
(graduação e pós-graduação presencial e a distância), técnicos 
administrativos e comunidade externa. 
 

1. A comunidade externa tem conhecimento das atividades 
desenvolvidas pela UFSJ 

2. Os meios de comunicação locais (TV, jornal, rádio, etc) incluem 
aspectos que dizem respeito às atividades da UFSJ 

3. As informações internas fluem de maneira satisfatória 
4. O sistema de informações da UFSJ é de boa qualidade e eficiente 
5. A ouvidoria funciona segundo os padrões de qualidade 

claramente estabelecidos, dispondo de pessoal e infraestrutura 
adequados 
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6. Os instrumentos utilizados pela UFSJ para coleta e registro de 
questionamento funcionam adequadamente 

7. Os registros e os resultados são efetivamente levados em 
consideração pelas instâncias acadêmicas e administrativas da 
UFSJ 

 
 
 

Dimensão 5: Políticas de Pessoal 
Segmentos que devem responder as questões: docentes e técnicos 
administrativos. 
 

1. As condições de trabalho oferecidas pela UFSJ são adequadas 
2. O número de docentes é suficiente para atender 

satisfatoriamente a UFSJ 
3. O número de técnico-administrativos é suficiente para atender 

satisfatoriamente a UFSJ 
4. Os servidores recebem apoio para a sua qualificação 
5. A UFSJ possibilita o crescimento profissional dos servidores 
6. Há organização, por parte dos servidores, no desempenho de 

suas atividades 
7. Os servidores desempenham suas tarefas com responsabilidade 
8. Os critérios para a Progressão Funcional são claros e efetivos 

 
 
 

Dimensão 6: Organização e gestão institucional 
Segmentos que devem responder as questões: docentes, discentes 
(graduação e pós-graduação presencial e a distância) e técnicos 
administrativos. 
 

1. Você conhece o organograma administrativo da UFSJ 
2. Você conhece os procedimentos administrativos da UFSJ? 

(   ) Sim       (   ) Não 
3. As informações sobre os procedimentos administrativos é de 

simples localização 
4. As informações sobre os procedimentos administrativos estão 

organizadas em forma de manual 
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6.1 - Reitoria e Pró-Reitorias 
Segmentos que devem responder as questões: docentes, discentes 
(graduação e pós-graduação presencial e a distância) e técnicos 
administrativos. 
 

1. A disponibilidade do Reitor e dos Pró-Reitores é a desejada 
2. Há firmeza e bom senso na condução da direção 
3. Demonstram interesse pelas reivindicações e agem no sentido de 

atendê-las 
 
 
6.2 – Unidades acadêmicas  
Segmentos que devem responder as questões: docentes e técnicos 
administrativos vinculados em unidade acadêmica. 
 

1. A chefia/diretoria da unidade acadêmica é exercida com 
firmeza e bom senso 

2. A sua atuação vem correspondendo às expectativas 
3. A sua disponibilidade é a desejada 
4. Demonstra interesse pelas reivindicações e age no sentido de 

atendê-las 
 
 
 

Dimensão 7: Infraestrutura 
Segmentos que devem responder as questões: docentes, discentes 
(graduação e pós-graduação presencial) e técnicos administrativos. 
 

1. O campus oferece condições adequadas de facilidade de 
acesso e segurança 

2. O ambiente para as aulas é apropriado quanto à acústica, 
luminosidade e ventilação. 

3. A manutenção e conservação das instalações físicas são 
satisfatórias 

4. Os equipamentos dos laboratórios de informática são adequados 
e em número suficiente 

5. Os recursos instrucionais (TV, vídeo, DVD, retroprojetor, multimídia) 
são em número suficiente 

6. Os laboratórios são adequados em termos de espaço e 
equipamento 

7. O material necessário para as atividades de laboratório é 
suficiente 
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8. Os laboratórios de ensino são adequados ao número de 
discentes 

9. A cantina oferece instalações e serviços satisfatórios 
10. A cantina oferece qualidade e diversidade de produtos de 

consumo satisfatórios 
11. O espaço físico do campus está adequado às necessidades da 

comunidade acadêmica 
12. As instalações são adequadas aos portadores de necessidades 

especiais 
13. Os serviços de limpeza no campus são adequados 
14. Os serviços de segurança no campus são satisfatórios 
15. O serviço de biblioteca atende aos anseios da comunidade 

acadêmica 
16. A biblioteca dispõe dos livros básicos e periódicos recomendados 

nas unidades curriculares 
17. A biblioteca dispõe de títulos em número suficiente aos usuários 

 
 
 

Dimensão 8: Planejamento e avaliação 
Segmentos que devem responder as questões: docentes, discentes 
(graduação e pós-graduação presencial e a distância) e técnicos 
administrativos. 

 
1. É necessário que haja um sistema de avaliação das ações da 

Universidade 
(   ) Sim       (   ) Não 

2. Há interesse em conhecer o resultado deste processo avaliativo 
3. Comente sobre esta avaliação (campo aberto para até 4.000 

caracteres). 
 
 
 

Dimensão 9: Atendimento ao discente 
Segmento que deve responder as questões: discentes. 
 

1. A universidade oferece, satisfatoriamente, assistência médica aos 
discentes 

2. O programa de estágio funciona adequadamente 
3. O setor de registros acadêmicos (Divisão de Acompanhamento e 

Controle Acadêmico – DICON) funciona adequadamente 
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4. Os discentes têm apoio de um núcleo de assistência social e 
psicológica 

5. Os discentes têm apoio de um núcleo pedagógico (excluído o 
coordenador do curso) 

6. Os programas de intercâmbio atendem a demanda acadêmica 
 
 
 

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 
Segmentos que devem responder as questões: docentes e técnicos 
administrativos. 
 

1. Há compatibilidade entre cursos oferecidos e os recursos 
disponíveis 

2. A fundação de apoio contribui, satisfatoriamente, para o 
desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão 


