ANEXOS
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(Educação Presencial e Educação à Distância)

Última Atualização
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1 - Avaliação discente (Presencial)
O objetivo dessa avaliação é aperfeiçoar continuamente nosso processo
educativo e assim melhorar e facilitar seus estudos.
Avalie cada um dos itens abaixo atribuindo um conceito de 1 a 5, conforme
escala a seguir:
1
2
3
4
5

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Não sei ou não quero responder
Satisfeito
Muito satisfeito

As respostas são confidenciais e não interferem no processo de avaliação do aluno.
Agradecemos sua colaboração.
Escolha seu curso presencial
Opções

I – Avaliação do atendimento e da qualidade dos serviços e/ou setores
Reitoria do UNICNEC
Gestão da Instituição
Qualidade do atendimento
Comunicação Interna e Externa
Divulgação das Atividades Internas (Eventos, Calendário, Avisos
Acadêmicos, ...)
Divulgação do UNICNEC nos meios de comunicação externos (Rádio,
Jornal, Eventos Públicos, Redes Sociais, ....)
Limpeza e conservação
Áreas de circulação (corredores, pátios, hall de entrada)
Salas de aula
Banheiros
Segurança
Segurança (Acesso de público externo na portaria, circulação de público
externo nos ambientes internos do Centro Universitário, ...)
Barzinho
Qualidade do atendimento
Qualidade dos produtos
Preço dos produtos
Biblioteca
Acervo da biblioteca física
Qualidade do atendimento na biblioteca física
Acervo da biblioteca virtual
Acesso a biblioteca virtual
Coordenação do seu curso
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Relacionamento com os alunos
Resposta aos problemas encaminhados
Gestão do funcionamento do curso
Secretaria Acadêmica
Qualidade do atendimento
Prazo de atendimento as solicitações
Site institucional do UNICNEC
Acessibilidade de navegação
Atualização das informações
Clareza das informações
Laboratórios de Informática
Qualidade dos equipamentos
Qualidade de acesso a internet
Softwares específicos para o seu curso
Laboratórios Específicos (NPJ, Empresa Júnior, Brinquedoteca, Clínica Escola, Agência
de Publicidade, ...)
Qualidade dos equipamentos
Recursos disponíveis (mobiliários, máquinas, mapas, ...)
Comissão Própria de Avaliação - CPA
Implementa ações de avaliaçao e divulga os seus resultados de maneira clara e
objetiva.
II – Avaliação da Estrutura Física do UNICNEC
Áreas de circulação (hall, corredores, pátios, etc.)
Auditório
Banheiros e bebedouros
Biblioteca
Salas de aula
Rede Wireless
III – Avaliação pedagógica
Aplicação das ações propostas no plano de ensino das disciplinas
Desenvolvimento dos conteúdos de forma interdisciplinar
O curso prepara para o mercado de trabalho
Oferta de atividades de extensão
Divulgação do ENADE
IV – Disciplinas à distância
Ambiente de aprendizagem
Professores
IV – Avaliação da Prática Docente
O professor é pontual no início e no término das aulas
O professor apresenta e segue o plano de ensino da disciplina
O professor atua nas aulas buscando integrar teoria e práticas
O professor demonstra conhecimento do conteúdo da disciplina que ministra
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O professor incentiva a participação dos alunos
O professor responde aos questionamentos dos alunos de forma clara
e objetiva
O professor desenvolve atividades, tais como: pesquisas, saídas de
campo, exposições, visitas técnicas,...
O professor desenvolve o processo de avaliação adequado ao planejamento
das aulas
V – Autoavaliação
Sou proativo
Participo e entrego as atividades nos prazos determinados
Demonstro cordialidade
Tenho hábito de leitura
Estudo para as aulas
O curso atende as minhas expectativas
Estou satisfeito com o UNICNEC

2 - Avaliação discente (EAD)
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O objetivo dessa avaliação é aperfeiçoar continuamente nosso processo
educativo e assim melhorar e facilitar seus estudos.
Avalie cada um dos itens abaixo atribuindo um conceito de 1 a 5, conforme
escala a seguir:
1
2
3
4
5

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Não sei ou não quero responder
Satisfeito
Muito satisfeito

As respostas são confidenciais e não interferem no processo de avaliação do aluno.
Agradecemos sua colaboração.
Escolha seu curso presencial
Opções

AMBIENTE DE APRENDIZAGEM
O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) é interativo e
estimulante para aprendizagem
O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) está acessível
sempre que preciso.
Os recursos tecnológicos utilizados são adequados e suficientes.
METODOLOGIA
Rua 24 de maio, 141, Centro
Fone (51)2161.0200

1

CEP 95.520-000
Osório
Rio Grande do Sul
1905.cpa@unicnec.br
www.unicnecosorio.cnec.br

2

3

Brasil

4

5

Na sua percepção a forma como a disciplina na modalidade EAD
foi ofertada favoreceu sua aprendizagem.
A metodologia estava de acordo com a apresentada no plano de
ensino da disciplina.
CONTEÚDO
O conteúdo da disciplina foi apresentado de maneira clara e
organizada.
O conteúdo da disciplina foi desenvolvido de forma interdisciplinar.
FÓRUM
Os fóruns da disciplina apresentavam temas significativos e
motivadores de debate.
Os temas propostos nos fóruns da disciplina incentivaram a
participação dos alunos fazendo com que o aluno expresse
livremente suas ideias.
ATIVIDADES AVALIATIVAS
As avaliações no AVA auxiliaram na fixação dos conteúdos e
análise crítica do que foi trabalhado na disciplina.
As avaliações presenciais auxiliaram na fixação dos conteúdos e
análise crítica do que foi trabalhado na disciplina.
As avaliações valorizam a reflexão e o raciocínio mais do que a
memorização.
As correções das avaliações e a entrega das notas ocorreram em
tempo hábil.
PROFESSOR
O professor (a) demonstrava domínio do conteúdo.
O professor (a) esclareceu as minhas dúvidas sempre que solicitado.
As explicações dadas pelos professores são claras e adequadas.
Os professores tratam os alunos com respeito e consideração.
TUTORIA
O tutor (a) EaD esclareceu as minhas dúvidas sempre que solicitado.
O tutor (a) EaD demonstrou interesse no aprendizado dos alunos.
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2 - Avaliação docente (Presencial)
Avalie cada um dos itens abaixo atribuindo um conceito de 1 a 5, conforme
escala a seguir:
1
2
3
4
5

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Não sei ou não quero responder
Satisfeito
Muito satisfeito

As respostas são confidenciais.
Agradecemos sua colaboração.
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I – Avaliação do atendimento e da qualidade dos serviços e/ou
setores
Direção do UNICNEC
Relacionamento com os professores
Gestão da Instituição
Respostas aos problemas encaminhados
Limpeza e Conservação
Áreas de circulação (corredores, pátios, hall de entrada)
Salas de aula
Banheiros
Sala dos professores
Secretaria acadêmica
Qualidade e agilidade no atendimento
Orientação aos professores
Biblioteca
Acervo da biblioteca
Qualidade e agilidade no atendimento
Sistema de acesso ao acervo via internet
Acervo da biblioteca virtual
Acesso a biblioteca virtual

1

2
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4
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Intranet Acadêmica - Professor
Acessibilidade
Capacidade de armazenamento
Suporte técnico
Laboratórios de Informática
Qualidade dos equipamentos
Recursos disponíveis (mobiliários, máquinas, mapas, etc.)
Laboratórios Específicos (NPJ, Empresa Júnior, Brinquedoteca, Clínica, Agência
de publicidade, etc.)
Qualidade dos equipamentos
Recursos disponíveis (mobiliários, máquinas, mapas, etc.)
Coordenação do Curso
Relacionamento com os professores
Resposta aos problemas encaminhados
Gestão do funcionamento do curso
Acompanhamento do trabalho docente
Reuniões pedagógicas (aproveitamento)
Comissão Própria de Avaliação - CPA
A CPA publica na instituição suas ações e divulga os resultados das
avaliações realizadas de forma clara e objetiva.
II – Avaliação da Estrutura Física do UNICNEC
Áreas de circulação (hall, corredores, pátios, etc.)
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Auditório
Banheiros
Bebedouros
Biblioteca
Equipamentos e recursos tecnológicos
Espaços destinados às atividades culturais
Estacionamento dos professores/funcionários
Laboratórios de informática
Laboratórios específicos (NPJ, Empresa Júnior, Brinquedoteca,
Clínica, Agência de publicidade, etc.)
Rede Wireless
Sala dos professores
Salas de aula
III – Avaliação da proposta pedagógica do curso
Proposta pedagógica do curso
Estrutura curricular do curso
Bibliografia sugerida para cada disciplina do curso
Desenvolvimento dos conteúdos de forma interdisciplinar
Perfil do profissional proposto pelo curso em relação ao exigido na
atuação profissional
Atividades de ensino
Atividades de extensão
A avaliação da aprendizagem utilizada nas diversas disciplinas
O Curso prepara adequadamente os alunos para o mercado de
trabalho
O curso atende às expectativas dos docentes
Reconhecimento do curso no mercado de trabalho
A instituição faz a divulgação do PDI entre os professores
Os professores participam das discussões acerca do Projeto
Pedagógico do Curso (PPC)
O planejamento do professor é coerente com o Projeto Pedagógico
do Curso
Preparação e divulgação do ENADE
IV – Avaliação do desempenho dos estudantes
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Os alunos são participativos
Os alunos cumprem os horários de entrada e saída
Os alunos entregam as tarefas nos prazos determinados
Os alunos participam das atividades extras
Os alunos participam com opiniões construtivas quanto ao
conteúdo
Os alunos participam com opiniões construtivas quanto ao método
de avaliação
Os alunos solicitam atendimento e orientações para sanar dúvidas
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A qualidade e apresentação dos trabalhos dos alunos atendem às
exigências e ao padrão determinados
Os alunos agregam conhecimento no decorrer do curso
Os alunos demonstram preparação para o mercado de trabalho
V – Autoavaliação
Sou pontual no início e no término das aulas
Apresento e explico com clareza o plano de ensino
Sigo o Plano de ensino no decorrer do semestre
Elaboro o planejamento das aulas buscando integrar teoria e
prática
Possuo conhecimento do conteúdo da disciplina que ministro
Uso uma linguagem clara para apresentar e desenvolver a
disciplina
Incentivo a participação dos alunos fazendo com que o aluno
expresse livremente suas ideias
Respondo aos questionamentos dos alunos de forma clara e
objetiva
Tenho um relacionamento adequado com os estudantes
Tenho habilidade para administrar conflitos e situação de atitude e
relacionamento em sala de aula
Sou comprometido com o sucesso dos meus alunos
Sou estudioso dos temas relacionados com a minha área de
atuação
Incentivo atividades extras, tais como pesquisas, saídas de campo,
exposições etc.
Desenvolvo processo de avaliação de forma criteriosa e compatível
com o planejamento das aulas
Proponho provas que valorizam a reflexão e o raciocínio, mais que
a memorização
Corrijo e discuto o processo de avaliação
Entrego as notas e as divulgo em tempo hábil
Proponho atividades relacionadas à realidade do mercado de
trabalho
Utilizo todo o tempo de aula de forma produtiva
Sou comprometido com o sucesso do UNICNEC
Estou satisfeito com o meu trabalho
Estou satisfeito com o UNICNEC
Procuro publicar (Artigos Científicos, Revistas Acadêmicas, etc.)
pelo menos uma vez ao ano

23

4 - Avaliação docente (EAD)
Avalie cada um dos itens abaixo atribuindo um conceito de 1 a 5, conforme
escala a seguir:
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1
2
3
4
5

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Não sei ou não quero responder
Satisfeito
Muito satisfeito

As respostas são confidenciais.
Agradecemos sua colaboração.

I – Avaliação do atendimento e da qualidade dos serviços e/ou
setores
Direção do UNICNEC
Relacionamento com os professores
Gestão da Instituição
Respostas aos problemas encaminhados
Limpeza e Conservação
Áreas de circulação (corredores, pátios, hall de entrada)
Salas de aula
Banheiros
Sala dos professores
Secretaria acadêmica
Qualidade e agilidade no atendimento
Orientação aos professores
Biblioteca
Acervo da biblioteca
Qualidade e agilidade no atendimento
Sistema de acesso ao acervo via internet
Acervo da biblioteca virtual
Acesso a biblioteca virtual

1

2

3

4
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Intranet Acadêmica - Professor
Acessibilidade
Capacidade de armazenamento
Suporte técnico
Laboratórios de Informática
Qualidade dos equipamentos
Recursos disponíveis (mobiliários, máquinas, mapas, etc.)
Laboratórios Específicos (NPJ, Empresa Júnior, Brinquedoteca, Clínica, Agência
de publicidade, etc.)
Qualidade dos equipamentos
Recursos disponíveis (mobiliários, máquinas, mapas, etc.)
Coordenação do Curso
Relacionamento com os professores
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Resposta aos problemas encaminhados
Gestão do funcionamento do curso
Acompanhamento do trabalho docente
Reuniões pedagógicas (aproveitamento)
Comissão Própria de Avaliação - CPA
A CPA publica na instituição suas ações e divulga os resultados das
avaliações realizadas de forma clara e objetiva.
II – Avaliação da Estrutura Física do UNICNEC
Áreas de circulação (hall, corredores, pátios, etc.)
Auditório
Banheiros
Bebedouros
Biblioteca
Equipamentos e recursos tecnológicos
Espaços destinados às atividades culturais
Estacionamento dos professores/funcionários
Laboratórios de informática
Laboratórios específicos (NPJ, Empresa Júnior, Brinquedoteca,
Clínica, Agência de publicidade, etc.)
Rede Wireless
Sala dos professores
Salas de aula
III – Avaliação da proposta pedagógica do curso
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Proposta pedagógica do curso
Estrutura curricular do curso
Bibliografia sugerida para cada disciplina do curso
Desenvolvimento dos conteúdos de forma interdisciplinar
Perfil do profissional proposto pelo curso em relação ao exigido na
atuação profissional
Atividades de ensino
Atividades de extensão
A avaliação da aprendizagem utilizada nas diversas disciplinas
O Curso prepara adequadamente os alunos para o mercado de
trabalho
O curso atende às expectativas dos docentes
Reconhecimento do curso no mercado de trabalho
A instituição faz a divulgação do PDI entre os professores
Os professores participam das discussões acerca do Projeto
Pedagógico do Curso (PPC)
O planejamento do professor é coerente com o Projeto Pedagógico
do Curso
Preparação e divulgação do ENADE
IV – Avaliação do desempenho dos estudantes
Os alunos são participativos
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Os alunos cumprem os horários de entrada e saída
Os alunos entregam as tarefas nos prazos determinados
Os alunos participam das atividades extras
Os alunos participam com opiniões construtivas quanto ao
conteúdo
Os alunos participam com opiniões construtivas quanto ao método
de avaliação
Os alunos solicitam atendimento e orientações para sanar dúvidas
A qualidade e apresentação dos trabalhos dos alunos atendem às
exigências e ao padrão determinados
Os alunos agregam conhecimento no decorrer do curso
Os alunos demonstram preparação para o mercado de trabalho
V – Autoavaliação
Sou pontual no início e no término das aulas
Apresento e explico com clareza o plano de ensino
Sigo o Plano de ensino no decorrer do semestre
Elaboro o planejamento das aulas buscando integrar teoria e
prática
Possuo conhecimento do conteúdo da disciplina que ministro
Uso uma linguagem clara para apresentar e desenvolver a
disciplina
Incentivo a participação dos alunos fazendo com que o aluno
expresse livremente suas ideias
Respondo aos questionamentos dos alunos de forma clara e
objetiva
Tenho um relacionamento adequado com os estudantes
Tenho habilidade para administrar conflitos e situação de atitude e
relacionamento em sala de aula
Sou comprometido com o sucesso dos meus alunos
Sou estudioso dos temas relacionados com a minha área de
atuação
Incentivo atividades extras, tais como pesquisas, saídas de campo,
exposições etc.
Desenvolvo processo de avaliação de forma criteriosa e compatível
com o planejamento das aulas
Proponho provas que valorizam a reflexão e o raciocínio, mais que
a memorização
Corrijo e discuto o processo de avaliação
Entrego as notas e as divulgo em tempo hábil
Proponho atividades relacionadas à realidade do mercado de
trabalho
Utilizo todo o tempo de aula de forma produtiva
Sou comprometido com o sucesso do UNICNEC
Estou satisfeito com o meu trabalho
Estou satisfeito com o UNICNEC
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Procuro publicar (Artigos Científicos, Revistas Acadêmicas, etc.)
pelo menos uma vez ao ano
Questões específicas do EAD
AMBIENTE DE APRENDIZAGEM
O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) é interativo e
estimulante para aprendizagem
O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) está acessível
sempre que preciso.
Os recursos tecnológicos utilizados são adequados e suficientes.
METODOLOGIA
As disciplinas na modalidade EAD são ofertadas de maneira a
oportunizar a aprendizagem dos acadêmicos.
A metodologia estava de acordo com a apresentada no plano de
ensino da disciplina.
CONTEÚDO
O conteúdo da disciplina foi apresentado de maneira clara e
organizada.
O conteúdo da disciplina foi desenvolvido de forma interdisciplinar.
FÓRUM
Os fóruns da disciplina apresentavam temas significativos e
motivadores de debate.
Os temas propostos nos fóruns da disciplina incentivaram a
participação dos alunos fazendo com que o aluno expresse
livremente suas ideias.
ATIVIDADES AVALIATIVAS
As avaliações no AVA auxiliam na fixação dos conteúdos e
análise crítica do que foi trabalhado na disciplina.
As avaliações presenciais auxiliam na fixação dos conteúdos e
análise crítica do que foi trabalhado na disciplina.
As avaliações valorizam a reflexão e o raciocínio mais do que a
memorização.
As correções das avaliações e a entrega das notas ocorrem em
tempo hábil.
TUTORIA
O tutor (a) EaD esclarece as dúvidas dos acadêmicos quando
solicitado.
O tutor (a) EaD demonstra interesse no aprendizado dos
acadêmicos.

1

2

3

4

5
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5 - Avaliação corpo técnico administrativo (Presencial)
Avalie cada um dos itens abaixo atribuindo um conceito de 1 a 5, conforme
escala a seguir:
1
2
3
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4
5

Satisfeito
Muito satisfeito

As respostas são confidenciais.
Agradecemos sua colaboração.

I – Avaliação do atendimento e da qualidade dos serviços e/ou
setores
Direção do UNICNEC

1

2

3

4

5

Relacionamento com os técnicos administrativos
Gestão da Instituição
Respostas aos problemas encaminhados
Comunicação interna e externa
Divulgação das Atividades internas
Divulgação do UNICNEC nos meios de comunicação externos
Limpeza e Conservação
Áreas de circulação (corredores, pátios, hall de entrada)
Salas e gabinetes de trabalho
Banheiros
Cantina
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Qualidade do atendimento
Qualidade dos produtos
Rapidez no atendimento
Preço dos produtos
Biblioteca
Acervo da biblioteca
Qualidade do atendimento
Sistema de acesso ao acervo via internet
Acesso a biblioteca virtual
Comissão Própria de Avaliação – CPA
A CPA publica na instituição suas ações e divulga os resultados das
avaliações realizadas de forma clara e objetiva
Site institucional
Facilidade de navegação
Atualização e clareza das informações
Utilidade do conteúdo disponibilizado
Correio eletrônico (E-mail institucional)
Acessibilidade
Capacidade de armazenamento
Suporte técnico
Sistema Gestão Acadêmica
Apresentação inicial, imagens e layouts
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Instruções de navegação
Localização dos itens ou informações necessárias
Rapidez no processamento das informações
Disponibilidade de relatórios
II – Avaliação do ambiente e das condições de trabalho
O ambiente de trabalho é agradável, confortável e limpo
Os recursos, instrumentos e ferramentas de trabalho são suficientes e
de qualidade
Os equipamentos de proteção e segurança, quando necessários, são
adequados e suficientes
A instituição disponibilizou o PDI para conhecimento dos auxiliares
No seu setor, as ações estão sendo executadas conforme o que está
no PDI
A instituição promove a participação dos funcionários nos planos e
projetos, considerando as funções de cada um
A forma como a instituição comunica as decisões aos auxiliares é
adequada e satisfatória
A gestão das funções e das responsabilidades de cada cargo é
compatível com o número de pessoal do setor
O seu superior atende bem quanto aos esclarecimentos e orientações
das atividades e procedimentos
A instituição se preocupa com o bem-estar e desenvolvimento de
seus funcionários
A instituição procura motivar seus funcionários para que realizem
um bom trabalho
A instituição promove o desenvolvimento e aperfeiçoamento de seus
funcionários
A instituição valoriza e reconhece o potencial de trabalho dos seus
auxiliares
Na instituição existe um bom nível de Integração entre os setores
A instituição desenvolve planos de melhoria para realizar as
diversas atividades
Os integrantes do setor desenvolvem trabalho em equipe
Os auxiliares têm oportunidade de expor suas ideias
III – Autoavaliação
Sou pontual no início e no fim do período de meu turno
Mantenho relacionamento cordial com os colegas de trabalho
Mantenho relacionamento cordial com os alunos da instituição
Tenho e manifesto postura ética e adequada como profissional
Conheço e cumpro o estatuto e regimento do UNICNEC
Mantenho-me atualizado nas questões relativas ao meu trabalho
Tenho um bom desenvolvimento no exercício das minhas funções
Demonstro habilidades para identificar e resolver problemas do meu
setor
Participo dos treinamentos que o UNICNEC me proporciona
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Aproveito os treinamentos nas minhas rotinas
Estou satisfeito com meu trabalho
Estou satisfeito com o UNICNEC

6 - Avaliação corpo técnico administrativo (EAD)
Avalie cada um dos itens abaixo atribuindo um conceito de 1 a 5, conforme
escala a seguir:
1
2
3
4
5

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Não sei ou não quero responder
Satisfeito
Muito satisfeito

As respostas são confidenciais.
Agradecemos sua colaboração.

I – Avaliação do atendimento e da qualidade dos serviços e/ou
setores
Direção do UNICNEC

1

2

3

Relacionamento com os técnicos administrativos
Gestão da Instituição
Respostas aos problemas encaminhados
Comunicação interna e externa
Divulgação das Atividades internas
Divulgação do UNICNEC nos meios de comunicação externos
Limpeza e Conservação
Áreas de circulação (corredores, pátios, hall de entrada)
Salas e gabinetes de trabalho
Banheiros
Cantina
Qualidade do atendimento
Qualidade dos produtos
Rapidez no atendimento
Preço dos produtos
Biblioteca
Acervo da biblioteca
Qualidade do atendimento
Sistema de acesso ao acervo via internet
Acesso a biblioteca virtual
Comissão Própria de Avaliação – CPA
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A CPA publica na instituição suas ações e divulga os resultados das
avaliações realizadas de forma clara e objetiva
Site institucional
Facilidade de navegação
Atualização e clareza das informações
Utilidade do conteúdo disponibilizado
Correio eletrônico (E-mail institucional)
Acessibilidade
Capacidade de armazenamento
Suporte técnico
Sistema Gestão Acadêmica
Apresentação inicial, imagens e layouts
Instruções de navegação
Localização dos itens ou informações necessárias
Rapidez no processamento das informações
Disponibilidade de relatórios
II – Avaliação do ambiente e das condições de trabalho
O ambiente de trabalho é agradável, confortável e limpo
Os recursos, instrumentos e ferramentas de trabalho são suficientes e
de qualidade
Os equipamentos de proteção e segurança, quando necessários, são
adequados e suficientes
A instituição disponibilizou o PDI para conhecimento dos auxiliares
No seu setor, as ações estão sendo executadas conforme o que está
no PDI
A instituição promove a participação dos funcionários nos planos e
projetos, considerando as funções de cada um
A forma como a instituição comunica as decisões aos auxiliares é
adequada e satisfatória
A gestão das funções e das responsabilidades de cada cargo é
compatível com o número de pessoal do setor
O seu superior atende bem quanto aos esclarecimentos e orientações
das atividades e procedimentos
A instituição se preocupa com o bem-estar e desenvolvimento de
seus funcionários
A instituição procura motivar seus funcionários para que realizem
um bom trabalho
A instituição promove o desenvolvimento e aperfeiçoamento de seus
funcionários
A instituição valoriza e reconhece o potencial de trabalho dos seus
auxiliares
Na instituição existe um bom nível de Integração entre os setores
A instituição desenvolve planos de melhoria para realizar as
diversas atividades
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Os integrantes do setor desenvolvem trabalho em equipe
Os auxiliares têm oportunidade de expor suas ideias
III – Autoavaliação
Sou pontual no início e no fim do período de meu turno
Mantenho relacionamento cordial com os colegas de trabalho
Mantenho relacionamento cordial com os alunos da instituição
Tenho e manifesto postura ética e adequada como profissional
Conheço e cumpro o estatuto e regimento do UNICNEC
Mantenho-me atualizado nas questões relativas ao meu trabalho
Tenho um bom desenvolvimento no exercício das minhas funções
Demonstro habilidades para identificar e resolver problemas do meu
setor
Participo dos treinamentos que o UNICNEC me proporciona
Aproveito os treinamentos nas minhas rotinas
Estou satisfeito com meu trabalho
Estou satisfeito com o UNICNEC

6 - Questionário de avaliação do corpo docente
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O objetivo dessa avaliação é aperfeiçoar continuamente nosso processo educativo e
assim melhorar e facilitar seus estudos.
Avalie cada um dos itens abaixo atribuindo um conceito de 1 a 5, conforme escala a seguir:
1
2
3
4
5

Discordo totalmente
Discordo parcialmente
Não sei ou não quero responder
Concordo parcialmente
Concordo totalmente

As respostas são confidenciais e não interferem no processo de avaliação do aluno.
Agradecemos sua colaboração.

O professor apresentou e explicou o plano de ensino da
disciplina.
Professor A
Professor B
Professor C
O professor contempla o plano de ensino no decorrer do
semestre.
Professor A
Professor B
Professor C
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O professor esclareceu as minhas dúvidas sempre que
solicitado.
Professor A
Professor B
Professor C
O professor demonstra dominar o conteúdo da disciplina.
Professor A
Professor B
Professor C
O professor cumpre com o horário previsto para a aula.
Professor A
Professor B
Professor C
As avaliações (provas, trabalhos etc.) realizadas na disciplina
são compatíveis com o conteúdo abordado em aula.
Professor A
Professor B
Professor C
O professor usa uma linguagem clara para apresentar e
desenvolver a disciplina
Professor A
Professor B
Professor C
O professor demonstra ter um relacionamento adequado com
os estudantes.
Professor A
Professor B
Professor C
O professor utiliza o tempo de aula de forma produtiva.
Professor A
Professor B
Professor C
Os recursos didáticos utilizados pelo professor favorecem a
aprendizagem.
Professor A
Professor B
Professor C

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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6 - Avaliação egresso

O objetivo dessa avaliação é aperfeiçoar continuamente nosso processo educativo e
conhecer o perfil do egresso de nossa instituição.
Agradecemos sua colaboração.
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I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
1. Curso concluído
Curso A
2. Sexo
Masculino
Feminino
3. Idade
Até 21 anos
De 21 a 25 anos
De 26 a 30 anos
De 31 a 45 anos
Mais de 46 anos
Não informou
4. Estado Civil
34

Solteiro
Casado
União Estável
Separado (a)
5. Onde reside?
Cidade
I-

QUESTÕES INSTITUCIONAIS E PEDAGÓGICAS

1. Com que frequência utilizei a biblioteca?
Nunca
Raramente
Frequentemente
Sempre
Não informou
2. Como você avalia o acervo da biblioteca, quanto à atualização, face às
necessidades curriculares do seu curso?
É atualizado
É medianamente atualizado
É pouco atualizado
É desatualizado
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Não sei responder
3. Como você avalia o currículo do curso que você concluiu?
É bem integrado, havendo clara vinculação entre as disciplinas.
É relativamente integrado, já que as disciplinas se vinculam apenas blocos ou área de
conhecimentos afins.
É pouco integrado, já que poucas disciplinas se interligam.
Não apresenta integração alguma entre as disciplinas
Não sei dizer
II-

CONTRIBUIÇÕES DO CURSO CONCLUÍDO

1. Como você avalia o nível de exigência do seu curso?
Deveria ter exigido muito mais de mim
Deveria ter exigido um pouco mais de mim
Exigiu na medida certa
Deveria ter exigido um pouco menos de mim
35

Deveria ter exigido muito menos de mim
2. Que contribuição lhe trouxe a conclusão do seu curso?
A obtenção de diploma de nível superior
Melhores perspectivas de ganhos materiais
A aquisição de cultura geral
A aquisição de formação profissional
A aquisição de formação teórica
3. Você está trabalhando no momento?
Sim
Não
4. Você trabalha na área/profissão em que se formou?
Sim
Não
5. Você continua aprimorando sua formação profissional?
Sim, estou cursando uma Especialização
Sim, estou em um curso de Extensão
Sim, estou cursando mestrado
Sim, através de palestras, congressos, etc.
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Sim, outra graduação
Não
6. Tem encontrado alguma dificuldade em relação ao exercício da sua profissão?
Sim, em relação a conhecimentos teóricos
Sim, em relação a aplicação da teoria nas práticas concretas
Sim, a proposta curricular do meu curso não correspondeu à realidade do mercado de
trabalho
Não encontrei dificuldade.
7. Você indicaria o UNICNEC/Osório?
Sim
Não

7 - Avaliação ingressante
O objetivo dessa avaliação é aperfeiçoar continuamente nosso processo educativo e
conhecer o perfil do ingressante de nossa instituição.
Agradecemos sua colaboração.

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
1. Curso
Curso A
2. Sexo
Masculino
Feminino
3. Idade
Até 21 anos
De 21 a 25 anos
De 26 a 30 anos
De 31 a 45 anos
Mais de 46 anos
Não informou
4. Estado Civil
Solteiro
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Casado
União Estável
Separado (a)
5. Onde reside?
Cidade
6. Concluiu o ensino médio em:
Escola pública
Escola privada
7. Qual o curso que cursou no ensino médio?
Regular
Supletivo
Profissional/técnico
Educação de jovens e adultos (EJA)
Outro
37

8. Você está trabalhando no momento?
Sim
Não
9. Qual a renda total de sua família?
Até 1 salário mínimo
De 1 a 3 salários mínimos
De 3 a 6 salários mínimos
De 6 a 10 salários mínimos
De 10 a 20 salários mínimos
Mais de 20 salários mínimos
10. Qual foi o principal motivo que o(a) levou a escolher este curso de graduação?
Atendimento de minhas aptidões e interesses
Possibilidades salariais futuras
Foi a opção que consegui pelo ENEM
Facilidade de mercado de trabalho
Prestígio social da profissão
Influência de familiares e ou amigos
Aperfeiçoamento de meu exercício profissional atual
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Compatibilidade de horário com minha profissão atual
Baixa concorrência pelas vagas

8 - Avaliação sociedade
Avalie cada um dos itens abaixo atribuindo um conceito de 1 a 5, conforme escala a seguir:
1
2
3
4
5

Discordo totalmente
Discordo parcialmente
Não sei ou não quero responder
Concordo parcialmente
Concordo totalmente

As respostas são confidenciais.
Agradecemos sua colaboração.

AVALIAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
A CNEC tem contribuído para a transformação local e regional.
A CNEC tem responsabilidade social no contexto local e regional.
A comunidade externa tem acesso as atividades desenvolvidas pela instituição.
A CNEC possui uma boa imagem perante a sociedade.
Utilizo ou utilizei algum serviço prestado pelo UNICNEC.

Rua 24 de maio, 141, Centro
Fone (51)2161.0200

CEP 95.520-000
Osório
Rio Grande do Sul
1905.cpa@unicnec.br
www.unicnecosorio.cnec.br

1

Brasil

2

3

4

5

38

