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AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – ALUNO 
 

Quesitos Avaliados 

Respostas 

1 
Nunca 

2 
Raramente 

3 
Às vezes 

4 
Frequentemente 

5 
Sempre 

 
Item avaliado: CURSO 

1. As disciplinas cursadas contribuem para sua formação integral, como cidadão e profissional?      

2. Os conteúdos abordados nas disciplinas do curso favorecem sua atuação em estágios ou em atividades de 
iniciação profissional? 

     

3. No curso, você tem oportunidade de aprender a trabalhar em equipe?      

4. O curso promove o desenvolvimento da sua capacidade de pensar criticamente, analisar e refletir sobre 
soluções para problemas da sociedade? 

     

5. São oferecidas oportunidades para os estudantes superarem problemas e dificuldades relacionados ao 
processo de formação? 

     

6. São oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos ou atividades de 
extensão universitária? 

     

7. O curso oferece condições para os estudantes participarem de eventos internos e/ou externos à instituição?      

8. O curso favorece a articulação do conhecimento teórico com atividades práticas?      

9. São oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de 
atividades que estimulam a investigação acadêmica? 

     

10. O estágio supervisionado proporciona experiências diversificadas para a sua formação?      

11. As atividades realizadas durante seu trabalho de conclusão de curso contribuem para qualificar sua formação 
profissional? 
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12. A instituição oferece oportunidades para os estudantes atuarem como representantes em órgãos colegiados?      

13. O curso disponibiliza monitores para auxiliar os estudantes?      

14. Qual o nível de satisfação que você atribui para o seu curso?      

 
Item avaliado: DOCENTE 

15. A relação professor-aluno ao longo do curso estimula você a estudar e aprender?      

16. Os planos de ensino apresentados pelos professores contribuem para seus estudos?      

17. O(A) professor(a) demonstra domínio do conteúdo da disciplina que ministra?      

18. As avaliações de aprendizagem aplicadas pelo(a) professor(a) são coerentes com o conteúdo ministrado?      

19. O(A) professor(a) apresenta disponibilidade para atender você?      

20. Qual o nível de satisfação você atribui para o(a) professor(a)?      

 
Item avaliado: COORDENAÇÃO 

21. A coordenação do curso atende nos horários estabelecidos?      

22. A coordenação do curso promove ações de mediação em situações eventuais de conflito ocorridas na 
relação professor/aluno? 

     

23. A coordenação do curso está empenhada no desenvolvimento e na qualidade do curso?      

24. Qual o nível de satisfação você atribui para a Coordenação do seu curso?      
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Item avaliado: INFRAESTRUTURA 

25. As condições de infraestrutura das salas de aula são adequadas?      

26. O ambiente acadêmico favorece a reflexão e convivência social de forma a promover um clima de respeito à 
diversidade? 

     

27. Os equipamentos e materiais disponíveis para as aulas práticas são adequados para a quantidade de 
estudantes? 

     

28. A biblioteca dispõe das referências bibliográficas necessárias?      

29. Você indicaria a Instituição para um parente ou amigo?      

30. Qual o nível de satisfação geral que você atribui para a Instituição?      

 


