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QUETIONÁRIO DE AVALIAÇÃO REALIZADOS PELOS DISCENTES 

I – DIRETORIA E COORDENAÇÃO: 
 
1. Você procurou a Diretoria (Diretor Geral, Diretor de Ensino, Coordenador de curso) da Faculdade 

para resolver algum problema? 
2. Se você respondeu sim na pergunta anterior, como foi o atendimento e a solução dos problemas: 

2.1. Diretor Geral: 
      2.2 Diretor de Ensino: 
      2.3 Coordenador do curso: 

II – SECRETARIA: 
 
1. Quanto à rapidez/soluções no atendimento, você considera: 
2. Ao procurar atendimento na secretaria no horário de funcionamento, encontrou atendimento? 

 

III– TESOURARIA: 
 

1. Quanto à rapidez/soluções no atendimento, você considera: 
2. Ao procurar atendimento na tesouraria no horário de funcionamento, encontrou atendimento? 
 

IV - BIBLIOTECA: 
 

1. Quanto à rapidez/soluções no atendimento da biblioteca você considera: 
2. Quanto à quantidade de livros: 
3. Quanto à variedade dos livros: 
4. Quanto ao sistema de funcionamento: 

 
V – INSTALAÇÕES FÍSICAS: 
 
1. Quanto ao ambiente de sala de aula: 
2. Quanto à limpeza e higiene dos sanitários: 
3. Quanto ao serviço de lanchonete: 
4. Quanto à infraestrutura física da instituição: 

 

VI- ENSINO: 
 
1. Foi apresentado pelos professores o plano de ensino? 
2. Quanto ao sistema de avaliação da aprendizagem: 
3. Como você classifica os materiais didáticos utilizados pelos professores: 

 
VII- ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA E INSTITUCIONAL: 
 
 

1. Quanto a atuação dos representantes estudantis que fazem parte dos órgãos colegiados da 
Faculdade? 

2. Como você avalia o programa de iniciação científica da FACESM. 
3. Como você avalia as atividades de ensino, pesquisa e extensão da FACESM (Palestras, 

Fórum, FEMF, Visitas Técnicas, ECOSUL, Cursos de extensão) 
4. Quanto às formas de divulgação das normas  

(regimento e regulamentos) 
5. Como você avalia o modelo de gestão e organização institucional: 
6. Como você avalia o modelo de planejamento institucional: 
7. Você tem conhecimento do plano institucional, missão, visão e valores da instituição: 
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8. Como você avalia a política de atendimento ao aluno na instituição: 
9. Como você avalia o modelo de auto avaliação da instituição: 
10. Como você percebe a forma da instituição de se relacionar com os professores e 

funcionários. 
 
VIII – COMUNICAÇÃO  
 
1. Como você avalia os meios de comunicação da instituição com a comunidade: 
2. Como você verifica seu rendimento acadêmico (notas e frequência) 
3. Como você avalia a acessibilidade (rapidez e disponibilidade) do site da Faculdade? 
4. Como você avalia o conteúdo do site da Faculdade? 
IX – RESPONSABILIDADE SOCIAL 
 

1. Como você avalia a contribuição da instituição na inserção dos alunos no mercado de 
trabalho e vaga de estágio? 

2. Como você avalia o departamento de estágio? 
3. Como você avalia o desenvolvimento das atividades sociais pela instituição 
4. Quanto ao envolvimento dos alunos nos projetos sociais: 
 

 

 

QUETIONÁRIO DE AVALIAÇÃO REALIZADOS PELOS DOCENTES E 

FUNCIONARIOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS 

 

 

1 Você tem conhecimento do Plano Institucional, missão, visão e valores da instituição setor/Curso. 

2. Como você avalia o modelo de auto avaliação institucional: 
3. Como você avalia o desenvolvimento de atividades sociais pela instituição: 
4. Como você avalia as atividades de ensino, pesquisa e extensão da FACESM (Palestras, Fórum, 
FEMF, Visitas Técnicas, ECOSUL, Cursos de extensão): 
5. Como você avalia o modelo de gestão e organização institucional: 
6. Como você avalia o modelo de planejamento institucional: 
7. Como você avalia os meios de comunicação da instituição com a comunidade: 
8. Quanto as formas de divulgação das normas (regimentos e regulamentos): 
9. Quanto a infraestrutura física da instituição: 
10. Quanto a sua percepção sobre a sustentabilidade financeira da instituição: 
11. Como você percebe a forma da instituição de se relacionar com os professores e funcionários; 
12. Como você avalia o modelo de gestão e organização institucional: 
13 A política de capacitação da instituição para cada cargo/função é: 

14 Como você avalia a preocupação da instituição com o seu bem-estar: 

15 Baseado na média salarial do mercado, você considera a remuneração recebida. 
16 Como é a aceitação do seu gestor às suas propostas de sugestões de mudança: 

16 Quanto ao reconhecimento do seu coordenador da sua importância para o sucesso da 

instituição: 

18 Quanto ao conhecimento sobre as normas da instituição: 
19 Quanto ao livre acesso à direção da instituição 
20 Quanto ao suporte para a realização das suas atividades: 

21 Quanto à comunicação interna na instituição: 

22 Quanto ao recebimento das informações sobre o seu desempenho. 

23 Quanto aos benefícios disponíveis aos colaboradores. 
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      24 Quanto ao suporte dos recursos tecnológicos oferecidos pela instituição para o desempenho     

das suas atividades. 

25 Quanto ao ambiente de trabalho na instituição, você considera: 

26 Você indicaria a FACESM para alguém trabalhar? 

27 - Você sente orgulho de trabalhar na FACESM? 

28 - Se você pudesse decidir onde trabalhar, você continuaria trabalhando no seu atual 

setor/Curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


