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Comissão Própria de Avaliação - CPA 2011
Alunos

Pergunta 1

A estrutura curricular de um curso visa a formação de um profissional atualizado com as exigências profissionais do mercado de
trabalho, através das interrelações das disciplinas práticas e teóricas. Partindo deste principio, como você avalia a estruturação do
seu curso?

Pergunta 2

Para a complementação do ensino dado em sala de aula é necessário outras atividades, tais como monitoria, visitas técnicas,
nivelamento, oficinas e workshops. Como você avalia o desenvolvimento dessas atividades em seu curso?

Pergunta 3

As atividades de pesquisa são desenvolvidas de modo a complementar a formação profissional do universitário. Como você avalia as
atividades de pesquisa realizadas no âmbito do seu curso?

Pergunta 4

A disseminação do conhecimento adquirido através dos programas de pesquisa é essencial através de revistas ou periódicos
científicos, fóruns, congresso, dentre outros eventos acadêmicos. De que forma você avalia este trabalho no âmbito do seu curso?

Pergunta 5

A extensão é uma complementação acadêmica, onde o aluno desenvolve seus conhecimentos adquiridos em sala de aula realizando
atividades com responsabilidade social promovidas pela IES. Partindo deste principio, como você avalia as atividades de extensão no
âmbito do seu curso?

Pergunta 6

A responsabilidade social está diretamente ligada ao conceito de inclusão social a serviços e atividades aos quais ela não teria
acesso, tais como educação, saúde, cultura, lazer, esportes, dentre outros. Como você avalia o papel do UniFOA, em um contexto
regional, quanto a inclusão social dessas comunidades?

Pergunta 7

Uma boa comunicação é fundamental para que as informações necessárias cheguem de forma correta e ágil a seus destinatários. Em
um contexto geral, quanto a procedimentos, eventos, oportunidades, direitos e deveres, como você avalia a comunicação realizada
entre o UniFOA e seus órgãos junto aos alunos?

Pergunta 8

A organização de um curso depende de uma gestão que preza pela boa comunicação entre os professores, alunos e funcionários,
informações precisas e regras claras e conhecidas. Baseando-se nessa afirmação, avalie a gestão e organização no âmbito do seu
curso.

Pergunta 9

A infraestrutura de uma IES deve ter o necessário para a formação profissional do acadêmico, tendo salas de aula adequadas para as
aulas teóricas e laboratórios equipados e atualizados para as aulas práticas. Assim, como você avalia a estrutura física do seu curso?

Pergunta 10

Uma boa biblioteca deve possuir um espaço físico adequado para organização e exposição dos livros, assim como uma área de
estudos e pesquisa compatíveis, e títulos e exemplares de livros que possibilitem a boa formação acadêmica. Neste contexto, avalie a
biblioteca que você utiliza em seu campus.

Pergunta 11

Todo serviço de atendimento deve prezar pela eficiência, objetividade e educação. Como você avalia os serviços de atendimento
(Centrais de Atendimento, Bibliotecas, Secretaria, etc.) disponibilizados pelo UniFOA?

Pergunta 12

Como você avalia o acompanhamento acadêmico dos alunos pelos projetos de nivelamento e monitoria este trabalho sendo realizado
no âmbito do seu curso?

Pergunta 13

A Instituição possui o Núcleo de Apoio ao Discente e Docente - NADD para acompanhamento pedagógico e psicopedagógico, que
tem o objetivo de identificar as deficiências e problemas que influenciam na aprendizagem. Como você avalia este trabalho sendo
realizado no âmbito do seu curso?
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Comissão Própria de Avaliação - CPA 2011
Professores

Pergunta 1

O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) é desenvolvido com base no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Como você avalia
a aplicação das práticas pedagógicas contidas no PPC, no âmbito do(s) curso(s) em que você atua?

Pergunta 2

No(s) curso(s) que você atua, como podem ser avaliadas as práticas institucionais que buscam a melhoria do Ensino (política
pedagógica, estrutura curricular, ações de planejamento, suporte didático-pedagógico etc.)?

Pergunta 3

Como você avalia a política de Pesquisa da Instituição em relação à produção científica, divulgação desta produção e fomento?

Pergunta 4

Como podem ser avaliadas as ações extensionistas e de atividades complementares (PAC) do UniFOA na formação do aluno?

Pergunta 5

Como você avalia as políticas institucionais de incentivo à qualificação docente, tais como a participação em eventos científicos,
oferta de bolsas à qualificação, parcerias com outras IES, dentre outras ações?

Pergunta 6

Como você avalia as políticas de acompanhamento ao discente através das atividades de pesquisa e extensão, ou projetos de
monitoria e nivelamento no UniFOA?

Pergunta 7

Em que nível você considera a comunicação das informações necessárias quanto a procedimentos, eventos, benefícios,
acontecimentos etc., realizada entre o UniFOA junto aos docentes?

Pergunta 8

O Colegiado de Curso, que possui representatividade docente, atua com independência e autonomia nos processos decisórios de
sua competência. Como você avalia a sua participação neste órgão?

Pergunta 9

O acervo da biblioteca atende às ementas e referências básicas e complementares recomendadas em sua(s) disciplina(s)?

Pergunta 10

A infraestrutura de salas de aula e laboratórios equipados e atualizados para praticas profissionais podem ser consideradas de
forma?

Pergunta 11

A estrutura curricular do curso deve visar a formação de um profissional atualizado com as exigências do mercado de trabalho,
através da inter-relação das disciplinas teóricas e praticas. Como você avalia a formação do aluno em seu(s) curso(s)?

Pergunta 12

Como você avalia a atuação da CPA UniFOA ?

Pergunta 13

A Instituição possui o Núcleo de Apoio ao Discente e Docente - NADD para acompanhamento pedagógico e psicopedagógico, que
promove os projetos de nivelamento e monitoria além de identificar as deficiências e problemas que influenciam na aprendizagem dos
alunos. Como você avalia este trabalho sendo realizado no âmbito Institucional?
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Comissão Própria de Avaliação - CPA 2011
Funcionários

Pergunta 1

Qual o seu nível de conhecimento sobre as ações acadêmicas desenvolvidas no UniFOA?

Pergunta 2

Inclusão social é a participação de uma comunidade menos favorecida em atividades sociais e culturais, como educação, teatros,
cinema, informática e outros. Como você avalia as políticas institucionais para inclusão social de seus funcionários?

Pergunta 3

Uma boa comunicação é fundamental para que as informações necessárias cheguem de forma correta e ágil a seus destinatários. Em
um contexto geral, quanto a procedimentos, metas, obrigações e benefícios, como você avalia a comunicação realizada entre a FOA,
através de seus líderes, junto aos funcionários?

Pergunta 4

Toda empresa possui um plano de carreira, onde são estabelecidos critérios transparentes e objetivos para promoção e progressão
de cargos e salários. Como você avalia esta política na FOA?

Pergunta 5

Para a prestação de um serviço de qualidade, é essencial que exista um clima de harmonia e cooperação entre os colaboradores de
uma empresa, principalmente entre os líderes e seus liderados. Como você avalia estas relações no UniFOA?

Pergunta 6

Como você avalia seu conhecimento sobre as metas e objetivos das ações que lhe são conferidas?

Pergunta 7

Como você avalia a infraestrutura oferecida pela IES para o desenvolvimento de suas atividades, no âmbito da sua função?

Pergunta 8

Como você avalia o planejamento realizado em seu setor, em relação às atividades desenvolvidas por você?

Pergunta 9

Como você avalia o treinamento e o preparo dos profissionais que atuam no atendimento direto aos alunos?

Pergunta 10

Como você avalia as políticas adotadas pela IES para preservação de recursos, contenção de despesas e reformulação de
procedimentos e visam a economia e a sustentabilidade?
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Comissão Própria de Avaliação - CPA 2011
Egressos

Pergunta 1

Seu trabalho atual está relacionado a sua formação no UniFOA?

Pergunta 2

Em que tipo de Organização você desenvolve sua profissão?

Pergunta 3

O curso atendeu as suas expectativas pessoais e do mercado de trabalho em um nível?

Pergunta 4

Com base nas condições gerais da instituição, que conceito você daria para o UniFOA?

Pergunta 5

Você faria outro curso no UniFOA?

Pergunta 6

Você fez algum curso de Pós-Graduação?

Pergunta 7

Conhece a Política de Egressos da Instituição?

