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APRESENTAÇÃO 

 
 

O presente Relatório Anual de Atividades de Autoavaliação, se refere às ações da 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) relativas ao Ano Base de 2022, no qual apresenta um 

conjunto de ações avaliativas aplicadas a todos os envolvidos no processo organizacional da 

instituição comprometidos com a melhoria permanente da qualidade da Educação Superior, no 

âmbito do Programa de Autoavaliação Institucional. 

A CPA tem procurado adequar, sistematicamente, sua metodologia de trabalho para 

aprimorar processos e procedimentos, bem como atender às orientações constantes da Nota 

Técnica INEP/DAES/CONAES n
0
 065, de outubro de 2014, a qual estabelece que o Relatório 

de Autoavaliação Institucional seja anualmente submetido ao Ministério da Educação (MEC). 

Os objetivos, metas e ações desse relatório são delineados   em   continuidade ao 

Processo de Avaliação iniciado em 2008 em cumprimento a Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, 

que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), e apreciação 

da Comissão Nacional de Avaliação de Educação Superior (CONAES). As análises, subsídios, 

recomendações, proposições de novos critérios a partir deste Relatório serão trabalhadas e 

divulgadas posteriormente. 

Podemos verificar por meio do acompanhamento realizado pela CPA os avanços que a 

autoavaliação tem trazido ao ITES, bem como a preocupação com o aprimoramento e o 

alcance de novos patamares para os processos avaliativos que estão em processo de 

consolidação. 

Este documento, na formato de um relatório, foi elaborado pela CPA das Faculdades 

do Instituto Taquaritinguense de Ensino Superior (ITES), atendendo portanto às exigências do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). 
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1. INTRODUÇÃO 

O Projeto de Avaliação Institucional apoia-se nas diretrizes delineadas pela Comissão 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) e pelo Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituídos pela Lei nº. 10.861, de 14 de abrilde 

2004. 

 

 
1.1 DADOS DA INSTITUIÇÃO 

 

Nome: Instituto Taquaritinguense de Ensino Superior “Dr. Aristides de Carvalho Schlobach” 

-ITES. 

Endereço: Praça Dr. Horácio Ramalho, 159 – Centro, Taquaritinga – São Paulo. 

 

Mantenedora: Fundação Educacional de Taquaritinga – FETAQ. 

 

Documento: Credenciado em 25 de agosto de 2014, pela Portaria Nº 731 de 26/08/2014 

–Publicada no DOU em 28/08/2014. 

 

 

Cursos de Graduação: 

 

Bacharelado em Administração; Bacharelado em Agronomia; Bacharelado em Ciências 

Contábeis; 

Bacharelado em Engenharia Civil; Bacharelado em  Engenharia de rodução; 

Licenciatura em Pedagogia; Bacharelado em Psicologia. 

 

1.2 COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

Ato Normativo: Portaria nº 14 de 28 de abrilde 2022. 

 

Presidente da CPA: 

Profa. Dra. Marcela Midori Yada de Almeida 

 

Representante dos Coordenadores: 

Profa. Me. Eliete Vanessa Martins 
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Representantes Docentes: 

Profa. Me. Mariana Vicente Galli 

Profa. Dra. Mirella Marconato Di Bello 

Prof. Dr. Marcos Rogério da Cunha 

 

Representante da Sociedade Civil: 

Mariana Passafaro Mársico Azadinho 

 
 

Representante Técnico-Administrativo: 

Paula Aparecida Malaman de Anunzio 

 
 

Representante da Mantenedora: 

Daysa Milena Lopes Biber 

 
 

Representantes Discentes: 

Dalissa Garbin 

Silvia Elena de Lima Rossi 

 

 
1.3 IDENTIDADE ORGANIZACIONAL DO ITES 

MISSÃO 

Geração, promoção e socialização de conhecimentos culturais e científicos, a fim de propiciar 

aos profissionais condições para o exercício da autonomia intelectual e moral, preparando-os 

para que possam intervir e atuar, efetivamente, no processo de transformação e 

desenvolvimento da sociedade. 

 
 

VISÃO 

 

Ser uma instituição de ensino superior de excelência, na região de Taquaritinga, na 

formação de profissionais aptos a atuarem em uma sociedade do conhecimento, por meio da 

prática integrada de ensino, pesquisa e extensão, a partir de uma atuação empreendedora e 

inovadora para o desenvolvimento da região na qual está inserida. 
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VALORES 

 

Norteado pelo conceito de valores como “os princípios que guiam a vida daorganização”, o 

ITES adota como seus principais valores: 

 Qualidade; 

 

 Liderança; 

 

 Responsabilidade; 

 

 Sustentabilidade; 

 

 Valorização e respeito às pessoas. 
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2. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

Para o ITES, a avaliação é uma construção coletiva dos sujeitos que a integram. Por 

meio desta, é possível promover dinâmica na participação dos diferentes agentes institucionais, 

conscientes de seus papéis e responsabilidades junto à comunidade acadêmica e institucional, 

de forma clara e progressiva. 

A avaliação pela CPA do ITES, no processo de autoavaliação institucional, tem por 

finalidade identificar demandas pontuadas pela comunidade acadêmica, por meio de pesquisa 

eletrônica aplicada. Além disso, conta com as contribuições dos membros da CPA, coletadas 

em reuniões periódicas, o que possibilita um estudo descritivo de opiniões e atitudes. 

As contribuições são registradas e encaminhadas aos respectivos setores responsáveis, 

a fim de acompanhar o andamento das providências e, se necessário, ajustar o processo de 

autoavaliação,a fim de evidenciar as potencialidades e fragilidades de cada dimensão. Ao final 

de cada semestre letivo é realizada uma avaliação com o propósito de verificar o alcance dos 

objetivos no processo de autoavaliação. 

O ciclo metodológico estabelecido pela CPA consta das etapas: 

 Planejamento das ações; 

 Revisão dos indicadores e instrumentos; 

 Sensibilização; 

 Coleta de dados; 

 Tabulação e análise dos resultados; 

 Devolutiva e acompanhamento. 

 

 
2.1 PLANEJAMENTO DAS AÇÕES 

 

A etapa do planejamento das ações é quando a CPA define o período de aplicação das 

pesquisas semestrais para a coleta de dados junto ao corpo discente, docente e técnico 

administrativo, e estabelece os parâmetros vinculados à plataforma SIGA (portal acadêmico 

que disponibiliza ferramentas para gestão de discentes e docentes), integrada à base de dados 

da Instituição, que pode ser acessada remotamente pela comunidade acadêmica. A CPA agenda 

reuniões com seus membros e demais setores envolvidos na coleta dos dados necessários para 

compor a análise a ser realizada pela CPA no ano em questão. 
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2.2 REVISÃO DOS INDICADORES E INSTRUMENTOS DE COLETA DE 

DADOS 

Os indicadores e os instrumentos de coleta dos dados para análise das dimensões 

avaliadas pela CPA são desenvolvidos com base na regulamentação do SINAES. As pesquisas 

são realizadas pelas subcomissões da CPA, formadas pelos representantes dos discentes, dos 

docentes, dos funcionários e da sociedade civil organizada, que analisam e apontam sugestões 

para a readequação dos indicadores, que são posteriormente discutidos pelos membros da CPA 

que estabelecem as adequações necessárias. 

A CPA utilizou a escala de avaliação de cinco níveis (1 – Muito Ruim, 2 – Ruim, 3 – 

Regular, 4 - Bom e 5 – Muito Bom) utilizada em suas pesquisas. 

 

 
2.3 SENSIBILIZAÇÃO 

 

A CPA considera que a participação da comunidade acadêmica no processo de 

autoavaliação realizado é fundamental para a qualidade da devolutiva dos resultados obtidos e 

da visibilidade das ações decorrentes. 

A CPA vem intensificando o uso das redes sociais, tais como Instagram e Facebook, e 

de mensagens disponíveis na plataforma SIGA, tanto para a divulgação das pesquisas quanto 

para a apresentação dos resultados e das melhorias conquistadas em função dos resultados dos 

processos avaliativos. A CPA conta ainda com o envio de e-mails para a divulgação de suas 

pesquisas. 

A tecnologia digital, em particular o aplicativo Whatsapp, passou a ser um aliado da 

CPA. As ações contam com a colaboração dos coordenadores de curso para o compartilhamento 

de mensagens nos grupos de discentes, docentes e funcionários, conforme Anexo 1. 

No formato presencial das atividades acadêmicas, além das redes sociais, banners e 

notícias no site do ITES, televisões foram afixadas em posições de grande fluxo de discentes, 

docentes e funcionários técnico-administrativos para informar os períodos de aplicação das 

pesquisas e, posteriormente, apresentar os resultados de forma clara. 

 
2.4 COLETA DE DADOS 

 

As pesquisas de opinião e coletas de dados junto aos setores responsáveis são 

realizadas nos períodos previamente definidos na etapa de planejamento das ações da CPA, 

considerado o calendário acadêmico. 
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A CPA estabelece que nos dois semestres letivos de cada ano sejam coletados dados 

sobre a satisfação dos discentes e docentes em relação à qualidade do ensino, coordenações de 

curso, infraestrutura física, gestão e serviços. 

As pesquisas utilizam a plataforma do Google Forms com acesso liberado aos 

membros do corpo discente,docente e técnico administrativo. 

A taxa de adesão às pesquisas é monitorada. Estratégias de intensificação do envio de 

mensagens de sensibilização por e-mail e nos grupos de Whatsapp são acionadas nos casos em 

que é verificada uma baixa taxa de adesão. 

 

 
2.5 TABULAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A tabulação dos resultados das pesquisas é realizada pelos próprios membros da CPA, 

gerando tabelas com a quantidade de respostas e seus respectivos percentuais. As respostas 

foram: Nota 1 – Muito ruim; Nota 2 – Ruim; Nota 3 – Regular; Nota 4 – Bom; Nota 5 – 

Muito Bom e, em alguns casos, Nota 6 - Não conheço/não sei opinar, de cada questão 

avaliada. No caso dos comentários, a CPA os analisa com foco nos pontos negativos, que 

merecem maior atenção. Em função da análise prévia dos resultados, outras análises 

estatísticas podem ser realizadas a fim de melhorar a análise e o entendimento dos resultados. 

 

2.6 DEVOLUTIVA E ACOMPANHAMENTO 

 

A diretoria executiva, acadêmica e coordenadores de curso possuem acesso aos 

resultados das pesquisas realizadas, bem como os comentários e sugestões apresentadas, após 

análise dos membros da CPA. 

Os resultados gerais das pesquisas são divulgados aos membros da comunidade interna 

por meio eletrônicos afixados nos murais virtuais e disponibilizados na página eletrônica da 

instituição, além de cópias físicas distribuídas nos diversos setores da faculdade. 

As ações desenvolvidas pela instituição, em virtude das demandas levantadas pelo 

processo de autoavaliação institucional, são descritas no relatório do ano seguinte a avaliação. 

Em relação ao processo de 2021, as conquistas foram as seguintes: 

 finalização das obras para a melhoria da acessibilidade para pessoas com 

deficiência e adequação às normas de segurança; 

 aumento da oferta de bibliografias virtuais no acervo da biblioteca, por meio 

daparceria com a biblioteca virtual “Minha Biblioteca”; 
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 capacitação de docentes para o ENADE; 

 capacitação dos membros da CPA sobre as atividades da CPA. 

 

 
3. DESENVOLVIMENTO 

 

 

3.1 PROCESSO DE TRABALHO REALIZADO NO ANO DE 2022 

 

O processo de autoavaliação institucional, incluindo as ações avaliativas e a 

divulgação de seus resultados, foi realizado ao longo do ano letivo de 2022, em consonância 

com o Projeto de Autoavaliação da Instituição de Ensino Superior (IES), sempre tendo como 

parâmetro as dimensões avaliadas. 

As estratégias e construção de instrumentos para coleta de dados foram definidas em 

reunião da CPA e suas subcomissões. Os instrumentos de avaliação foram diversificados por 

dimensão. Optou-se, de acordo com as subcomissões, pelo questionário (Anexo 2) e relatório. 

As avaliações realizadas em 2022 foram: 

 avaliação semestral das disciplinas em junho e novembro de 2022; 

Para cada avaliação, definiu-se o número de questões dos questionários, os tipos de 

públicos e as dimensões que os utilizariam. 

Os questionários foram respondidos por docentes, discentes e funcionários. As 

informações coletadas foram armazenadas em arquivo da seguinte forma: 

 descrição das questões apresentadas nos questionários; 

 coleta e tabulação de dados; 

 elaboração do relatório. 

 

3.2 AVALIAÇÃO SEMESTRAL – 1º SEMESTRE DE 2022 

Foi realizado o questionário com perguntas exclusivas para docentes e discentes, em 

junho de 2022. Os discentes avaliaram as disciplinas, o coordenador do curso e a 

infraestrutura, além de uma autoavaliação. Os docentes também realizaram uma 

autoavaliação, avaliaram os discentes e a infraestrutura. 
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São apresentadas as reflexões dos questionários com o intuito de verificar as 

potencialidades e fragilidades de cada curso. 

Os resultados estão organizados em tabela, que apresentam as respostas de cada 

pergunta, e textos analíticos. 

O questionário foi respondido por discentes (162 respondentes de um total de 341) e 

docentes (43 respondentes). 

Em relação a autoavaliação dos discentes, a resposta foi positiva. Quanto ao empenho 

e evolvimento, a maior quantidade de respostas foram nota 4 (Bom). Quanto à frequencia 

durante o semestre, 65 alunos (40,1%) responderam com nota 4 (Bom) e 70 (43,2%), com 

nota 5 (Muito Bom). 

Ressalta-se que nesse semestre, as aulas retornaram de forma presencial, isso 

favoreceu a participação dos discentes nas aulas. Existe espaço para melhoria em relação ao 

indicador de frequencia no uso da biblioteca virtual, em que a maior quantidade de respostas 

foi nota 2 (Ruim) e 3 (Regular) . 

 

 

Fonte: Elaborado pela CPA (2022). 

 

 
 

A avaliação das disciplinas e docentes foi feita de maneira geral abrangendo todos 

os cursos, pois posteriormente será realizado a avaliação individual. 

Em relação às avaliações das disciplinas, a maioria dos alunos se mostrou satisfeito 

na questão “As avaliações foram de acordo com o conteúdo trabalhado em sala de aula?” 

No geral, 84,6% do total de alunos avaliaram com notas Bom e Muito Bom. 

Quanto às perguntas relacionadas com o comportamento dos docentes, os 

desempenhos também foram positivos. Nas questões relacionadas ao plano de ensino e ao 

esclarecimento de duvidas dos alunos, 74 alunos (45,7%) responderam como nota Bom, 
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indicando que essas ações são importantes para que o aluno entenda como é o planejamento 

da disciplina. 

Quanto à pontualidade, ética, polidez e respeito, 81 alunos (50%) avaliaram como 

Muito Bom, representando um aspecto positivo quanto ao comportamento profissional dos 

docentes da instituição. 

Em relação ao uso de metodologias de ensina nas disciplinas, 77,8% do total de 

alunos avaliaram como Bom e Muito Bom, apresentando motivação e ajudando no 

aprendizado dos conteudos ainda mais após o ensino remoto, a fim de suprir todas as 

necessidades de recuperação dos alunos. 

Mesmo após o retorno presencial, a instituição resolveu manter a apresentação dos 

conteudos via Google Classroom, possibilitando realizar atividades e acesso a materiais das 

disciplinas e a avaliação dos alunos também foi satisfatória, ressaltando a importância do 

uso de meios alternativos que ajudam no suporte aos alunos. 

 
 

Fonte: Elaborado pela CPA (2022). 

 

 

Há de se considerar as especificidades das disciplinas, mas os resultados podem 

auxiliar a coordenação de curso e a direção no diagnósticos de fragilidades do curso. Estes 

resultados podem, por exemplo, apontar que novas estratégias metodológicas precisar ser 

adotadas, ou mesmo expor práticas de formação continuada a serem promovidas pela 

instituição. 
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Fonte: Elaborado pela CPA (2022). 

 
 

Quanto à avaliação dos coordenadores, foram avaliados de maneira geral para os 

cursos de Administração, Pedagogia, Psicologia e Agronomia. Os coordenadores de curso 

foram bem avaliados pelos discentes, com a maior quantidade de respostas para a nota 

Muito Bom (46,9% - 61,7%). Observa-se, como pontos fortes, a acessibilidade dos 

coordenadores aos discentes e seu estímulo para a participação em eventos acadêmicos. 

Como ponto para melhoria, pode-se destacar a orientação aos alunos na matricula, 

aproveitamento de creditos e atividades complementares, com a necessidade de auxilio e 

comunicação com os alunos. Em relação às expectativas dos alunos, o desempenho das 

coordenações é positivo, devendo manter esse nivel de satisfação entre eles. 
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Fonte: Elaborado pela CPA (2022). 

 

 

Em relação à avaliação da infraestrutura da instituição, foram considerados de 

maneira geral para os cursos de Administração, Pedagogia, Psicologia e Agronomia, nas 

questões que não estavam relacionadas à infraestrututa do curso, os alunos podiam 

responder como “Não se aplica ao meu curso”. Foi finalizada a implantação das estruturas 

relacionadas com a melhoria da acessibilidade nos espaços fisicos da instituição. 

Observa-se, como pontos fortes, as instalações sanitárias e o espaço físico, 

equipamentos, iluminação e organização da biblioteca. Como ponto para melhoria, 

desconsiderando as respostas de que Nao se aplica ao curso, pode-se destacar o espaço 

físico, equipamentos, iluminação e organização do Campo Experimental, Laboratórios de 

Agronomia, Centro Integrado de Psicologia e Pedagogia (CIPP) e Brinquedoteca. Em 

relação às expectativas dos alunos, a avaliação do auditório é positiva (90,2% Bom e 

Muito Bom), devendo manter esse nivel de satisfação entre eles. 

Ao final do questionário, haviam 2 questões abertas “Cite algo que você gostaria 

que tivesse sido abordado no questionário” e “Sugestões/Críticas” para que, caso o aluno 

quisesse responder. Algumas das sugestões foram “Avaliação individual dos professores” e 

“Execução de aulas práticas” . Outros alunos responderam que ficaram satisfeitos com o 
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questionário. 

Os docentes se autoavaliaram de forma satisfatória, com grande parte das respostas 

como Bom e Muito Bom. Destacaram, como pontos muito fortes: a apresentação dos 

planos de ensino nas disciplinas, contribuição para o desenvolvimento da autonomia e 

visão critica dos alunos, pontualidade, ética, polidez e respeito no relacionamento com os 

discentes, a elaboração de avaliações adequadas aos conteúdos ministrados. Como pontos 

para potencial melhoria, pode-se destacar o uso de metodologias motivadoras e facilitadoras 

do aprendizado, visto que ainda estão sendo aperfeiçoadas e praticadas diariamente. 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela CPA (2022). 

 

 
 

Os docentes avaliaram de forma positiva a atuação dos discentes, com a maioria das 

respostas Bom e Muito Bom. Foram feitas questões sobre a motivação e envolvimento dos 

alunos, apesar das respostas serem satisfatórias, houveram respostas Regular (12-16%), 

isso pode estar relacionado devido ao retorno às aulas presenciais. Os docentes apontam 

que há possibilidade de melhoria em todos os indicadores, especialmente em relação: às 

habilidades e conhecimentos prévios para a disciplina. 
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Fonte: Elaborado pela CPA (2022). 

 

 
 

Em relação à avaliação da infraestrutura da instituição, nas questões que não 

estavam relacionadas à infraestrututa do curso, os docentes podiam responder como “Não 

se aplica ao meu curso”. Observam-se respostas semelhantes às dos alunos na avaliação da 

infraestrutura, como pontos fortes, destacam-se as instalações sanitárias e o espaço físico, 

equipamentos, iluminação e organização da biblioteca. Como ponto para melhoria, pode-se 

destacar o espaço físico, equipamentos, iluminação e organização do Campo Experimental, 

Laboratórios de Agronomia, Centro Integrado de Psicologia e Pedagogia (CIPP), 

Brinquedoteca e Laboratório de Informática, pois essas questões apresentaram notas 

Regular. Em relação às expectativas dos docentes, a avaliação do auditório é positiva 

(97,7% Bom e Muito Bom), devendo manter esse nivel de satisfação entre eles. Quanto 

à acessibilidade, no ano de 2021, foram realizadas construções, instalações e adaptações 

dos ambientes externos e internos, e foram avaliadas de maneira positiva pelos docentes. 
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Fonte: Elaborado pela CPA (2022). 

 

 

Ao final do questionário dos docentes, haviam 2 questões abertas “Cite algo que você 

gostaria que tivesse sido abordado no questionário” e “Sugestões / Críticas” para quem 

quisesse responder. Algumas das sugestões foram “Metodologias de ensino, materiais de 

apoio pedagógico” e “Inclusão de EAD para cursos atuais” e “Instalação de ar condicionado”. 

Outros docentes responderam que ficaram satisfeitos com o questionário. 

 
3.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE AVALIAÇÃO SEMESTRAL – 1º SEMESTRE DE 

2022 

A avaliação semestral tem por finalidade levantar informações sobre o desempenho 

acadêmico dos discentes e docentes. 

De forma geral, para todos os cursos, os discentes avaliaram os docentes 

positivamente e reconheceram as ações que foram realizadas no ano de 2022 pelo retorno 

presencial das aulas. A instituição buscou influenciar os docentes a desenvolverem 

atividades de retomada dos conteudos dos anos anteriores e integração  maior com os 
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discentes. 

A boa avaliação, por parte dos discentes, do trabalho das coordenações de curso 

pode ter sido determinada pelo apoio as ações das aulas presenciais, incluindo as 

comunicações e demais interações por meio das ferramentas tecnológicas. 

Em relação a autoavaliação, os discentes apontaram seu desempenho bom e muito 

bom nas questões de empenho e envolvimento nas atividades acadêmicas. O retorno 

presencial das aulas ajudou a aumentar a motivação e realização de atividades de integração 

entre os docentes e os discentes. 

Em relação à infraestrutura, os discentes e docentes apresentaram avaliações 

positivas em relação ao espaço físico, iluminação e limpeza das salas de aula, às instalações 

sanitárias, ao auditório e à acessibilidade implantada no ano de 2021 e 2022. Entretanto, há 

ainda pontos a serem melhorados, principalmente quando se tratam de estruturas 

individuais de cada curso, como Laboratórios de Agronomia, Campo Experimental, 

Brinquedoteca e Centro Integrado de Psicologia e Pedagogia (CIPP). 

 

 
3.4 AVALIAÇÃO SEMESTRAL – 2º SEMESTRE DE 2022 

Foi realizado o questionário com perguntas exclusivas para docentes e discentes, em 

novembro de 2022. Os discentes avaliaram as disciplinas, o coordenador do curso e a 

infraestrutura, além de uma autoavaliação. Os docentes realizaram uma autoavaliação e 

avaliaram os discentes e a infraestrutura. Os funcionários do setor técnico – administrativo 

também realizaram uma autoavaliação e avaliação da instituição. 

São apresentadas as reflexões dos questionários com o intuito de verificar as 

potencialidades e fragilidades dos cursos e da Instituição, para viabilizar as melhorias 

necessárias. 

Os resultados estão organizados em tabela, que apresentam as respostas de cada 

pergunta, e textos analíticos. 

O questionário foi respondido por discentes (99 respondentes), docentes (40 

respondentes) e técnico-administrativos (5 respondentes). 

 
3.4.1. Avaliação dos discentes 

Em relação a autoavaliação dos discentes, a resposta foi positiva. Quanto ao empenho 

e evolvimento, a maior quantidade de respostas foram nota 4 (Bom). Quanto à frequência 

durante o semestre, 23 alunos (23,2%) responderam com nota 3 (Regular), 43 alunos (43,4%) 
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com nota 4 (Bom) e 30 (30,3%) com nota 5 (Muito Bom). 

Assim como ocorreu a adaptação do 1º semestre, nesse semestre houve uma melhoria 

na participação e envolvimento dos discentes nas aulas. Em relação ao indicador de frequência 

no uso da biblioteca virtual, precisa ser melhorado, pois as respostas foram com maior nota 2 

(Ruim) e 3 (Regular), talvez por falta de conhecimento do uso dessa ferramenta. 

 

 
 

 
Fonte: Elaborado pela CPA (2022). 

 

 

A avaliação das disciplinas e docentes foi feita de maneira geral abrangendo todos os 

cursos, visto que assim as melhorias podem ser aplicadas de forma padronizada. 

Em relação às avaliações das disciplinas, grande parte dos alunos se mostrou satisfeito 

na questão “As avaliações foram de acordo com o conteúdo trabalhado em sala de aula?” No 

geral, 81,8% do total de alunos avaliaram com notas Bom (4) e Muito Bom (5). 

Nas perguntas relacionadas ao comportamento dos docentes, os desempenhos também 

foram positivos. Nas questões relacionadas ao plano de ensino e ao esclarecimento de dúvidas 

dos alunos, 81 alunos (86,9%) responderam como nota Bom e Muito bom, ressaltando que 

essas ações são importantes para que o aluno entenda como será o planejamento e organização 

da disciplina no decorrer do semestre. 

Quanto à pontualidade, ética, polidez e respeito, 51 alunos (51,5%) avaliaram como 

Muito Bom, representando um aspecto positivo quanto ao comportamento profissional dos 

docentes da instituição. 

Em relação ao uso de metodologias de ensino nas disciplinas, 76,8% do total de alunos 

avaliaram como Bom e Muito Bom, indicando o empenho dos professores em auxiliar no 

melhor aprendizado dos conteúdos abordados nas disciplinas. 

Nesse 2º semestre, a instituição também manteve a apresentação dos conteúdos das 
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disciplinas via Google Classroom, possibilitando realizar atividades e acesso a materiais 

acadêmicas. Com isso, a avaliação dos alunos também foi satisfatória, ressaltando a 

importância do uso de meios eletrônicos alternativos que ajudem no suporte aos discentes. 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela CPA (2022). 

 
 

Quanto às especificidades das disciplinas, esses resultados apresentados são 

importantes para coordenação e direção no diagnósticos de fragilidades do curso, buscando 

melhorar as estratégias metodológicas adotadas e satisfazer o desempenho e retorno aos 

alunos. 
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Fonte: Elaborado pela CPA (2022). 

 
 

Quanto à avaliação dos coordenadores, foram avaliados de maneira geral para os 

cursos de Administração, Pedagogia, Psicologia e Agronomia. 

Os coordenadores de curso foram bem avaliados pelos discentes, com a maior 

quantidade de respostas para a nota Muito Bom. 

Observa-se, como pontos fortes, a acessibilidade dos coordenadores aos discentes e 

seu estímulo para a participação em eventos acadêmicos. 

Como ponto para melhoria, pode-se destacar a orientação aos alunos na matrícula, 

aproveitamento de créditos e atividades complementares, com a necessidade de auxílio e 

comunicação com os alunos. 

Em relação às expectativas dos alunos, o desempenho das coordenações é positivo, 

devendo manter esse nível de satisfação entre eles. 

Em relação à avaliação da infraestrutura da instituição, foram considerados de maneira 

geral para os cursos de Administração, Pedagogia, Psicologia e Agronomia, nas questões que 

não estavam relacionadas à infraestrututa do curso, os alunos podiam responder como “Não se 

aplica ao meu curso”. 
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Fonte: Elaborado pela CPA (2022). 

 

 

Observa-se, como pontos fortes, as instalações sanitárias e o espaço físico, 

equipamentos, iluminação e organização da biblioteca. Como ponto para melhoria, 

desconsiderando as respostas de que “Não se aplica ao curso”, pode-se destacar o espaço 

físico, equipamentos, iluminação e organização do Campo Experimental, Laboratórios de 

Agronomia, Centro Integrado de Psicologia e Pedagogia (CIPP) e Brinquedoteca, pois, em 

média, 20% das respostas foram nota 3, regular. 

Em relação às expectativas dos alunos, a avaliação do auditório é positiva (83,9% - 

Bom e Muito Bom), devendo manter esse nível de satisfação entre eles. 

Ao final do questionário, haviam 2 questões abertas “Cite um ponto positivo e um 

ponto negativo relacionado aos professores que vocês tiveram aula” e “Sugestões/Críticas”, 

caso o aluno quisesse responder. 

Para a questão dos pontos positivos e negativos, dentre os principais pontos positivos 
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citados, pode-se ressaltar “Professores atenciosos, dedicados, presentes, empenhados nas aulas 

e demonstrando muito conhecimento e didática nas disciplinas”. Dentre os pontos negativos, 

pode-se ressaltar “Alta cobrança nas disciplinas, aulas extremamente expositivas e não 

participativas, falta de didática de alguns professores, ausência de aulas práticas e uso dos 

laboratórios”. 

Dentre as sugestões ou críticas algumas respostas foram: “Melhoria das aulas práticas, 

palestras e visitas técnicas”, “A secretaria, coordenação e direção poderia dar mais atenção ao 

aluno, esclarecendo dúvidas e dificuldades”, “Maior visibilidade, melhorias de infraestrutura e 

uso do CIPP, Brinquedoteca, Campo Experimental e Laboratório de Informática” e “Investir 

em melhoria no Wi-fi, ventilação das salas, implantação de cantina”. 

 
 

3.4.2. Avaliação dos docentes 

Os docentes se autoavaliaram de forma satisfatória, com grande parte das respostas 

como Bom e Muito Bom. Destacaram, como pontos muito fortes: a apresentação dos planos 

de ensino nas disciplinas, contribuição para o desenvolvimento da autonomia e visão crítica 

dos alunos, pontualidade, ética, polidez e respeito no relacionamento com os discentes, a 

elaboração de avaliações adequadas aos conteúdos ministrados. Como pontos para potencial 

melhoria, pode-se destacar o uso de metodologias motivadoras e facilitadoras do aprendizado, 

visto que ainda estão sendo aperfeiçoadas e praticadas diariamente. 

 

 
 

 
Fonte: Elaborado pela CPA (2022). 
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Os docentes avaliaram de forma positiva a atuação dos discentes, com a maioria das 

respostas Bom e Muito Bom. Foram feitas questões sobre a motivação e envolvimento dos 

alunos, apesar das respostas serem satisfatórias, houveram respostas Regular (12-16%), isso 

pode estar relacionado devido ao retorno às aulas presenciais. Os docentes apontam que há 

possibilidade de melhoria em todos os indicadores, especialmente em relação às habilidades e 

conhecimentos prévios para a disciplina. 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela CPA (2022). 

 

 

Em relação à avaliação da infraestrutura da instituição, nas questões que não estavam 

relacionadas à infraestrututa do curso, os docentes podiam responder como “Não se aplica ao 

meu curso”. Observam-se respostas semelhantes as dos alunos na avaliação da infraestrutura, 

como pontos fortes, destacam-se as instalações sanitárias e o espaço físico, equipamentos, 

iluminação e organização da biblioteca. 

Entretanto, como ponto para melhoria, pode-se destacar o espaço físico, equipamentos, 

iluminação e organização do Campo Experimental, Laboratórios de Agronomia, Centro 

Integrado de Psicologia e Pedagogia (CIPP), Brinquedoteca e Laboratório de Informática, pois 

essas questões apresentaram notas regulares. 

Em relação às expectativas dos docentes, a avaliação do auditório é positiva (95%, 

Bom e Muito Bom), devendo manter esse nível de satisfação entre eles. Quanto à 

acessibilidade, foram avaliadas de maneira positiva pelos docentes. 
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Fonte: Elaborado pela CPA (2022). 

 

 

Ao final do questionário dos docentes, havia a questão aberta “Cite algo que você 

gostaria que tivesse sido abordado no questionário”, dentre as principais respostas, algumas 

foram: “ Evolução Acadêmica”; “ Plano de carreira para professor” e “Desenvolvimento do 

professor em metodologia ativa”. 

Outra questão aberta foi “Sugestões / Críticas” para quem quisesse responder, às 

principais respostas foram: 
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- Reflexão se é viável haver calendário de prova. 

- Substituição do datashow das salas, pois os alunos estão 

reclamando demais. 

- Cursos para aperfeiçoamento dos professores. 

- Bolsas de estudos para incentivar matrículas de alunos. Maior 

divulgação da faculdade. Transporte para que alunos de escolas 

públicas conheçam a faculdade. Reavaliação sobre ajuda de custo 

para professores que vem de outros municípios para lecionar na 

instituição. 

- A Brinquedoteca tem potencial para ser melhor aproveitada. É 

importante pensar na sua localização. 

- Os cursos de extensão são sempre mencionados nas reuniões 

pedagógicas, é importante o envolvimento dos professores, mas a 

instituição precisa estar na mesma sintonia. 

- Bebedouro de água ruim, não tem água. A rampa para deficientes 

contém escada. Infraestrutura da faculdade é muito antiga. O quadro 

para os professores não apaga, a lousa fica toda borrada. Estrutura 

para apresentação de slides em sala de aula totalmente pequena. 

- Campus da agronomia abandonado, a faculdade não dá suporte 

para aulas no campo e projetos. 

- Investimento em testes psicológicos. 

- Precisamos ter maior organização em todos os laboratórios e que 

tenhamos equipamentos básicos para trabalhar com as turmas. Além 

disso o professor precisa ter maior respaldo da instituição, e precisam 

ser revistos os períodos que os alunos vem apenas para realizar uma 

prova como exame. Em situações que os alunos não comparecerem, 

os docentes tem que ficar até o final do horário, isso não condiz com 

todo o trabalho que desenvolvemos ao longo do semestre, onde nos 

esforçamos fora do horário. Nossa remuneração como docente já é a 

mais baixa da região. Importante olhar com carinho para os docentes 

para que eles se sintam acolhidos! Somos mestres e doutores, e 

tratados com pouco reconhecimento. Essa troca constante de 

professores não fortalece a instituição, temos docentes de qualidade 

entretanto que vão embora simplesmente por não ser uma boa 
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oportunidade se manter na instituição. Revejam isso, um curso tão 

antigo e conhecido nada adianta sem que os professores estejam 

interessados em trabalhar unidos pela melhoria e incentivo aos 

alunos. 

- Acredito que seria importante rever a questão da ajuda de custo 

referente ao deslocamento. Muitos professores residem em outras 

cidades e o custo com o deslocamento acaba sendo um ponto 

importante na decisão de não continuar ministrando aulas na 

instituição de ensino. As trocas mais constantes de professoras/es 

afetam negativamente os cursos, impactando o aprimoramento das 

aulas, o relacionamento com os colegas e com os alunos etc.. 

- Sugiro a existência de um profissional para auxiliar no uso de 

equipamentos tecnológicos e a ampliação/ melhoria dos equipamentos 

de som e da internet nas salas de aula. 

 

3.4.3. Avaliação dos técnicos-administrativos 

Em relação a avaliação do setor técnico-administrativo, houveram 3 respostas da 

Fundação FETAQ e 2 respostas da secretaria acadêmica. 

Na autoavaliação dos discentes, a resposta foi positiva. Quanto ao empenho e 

evolvimento, a maior quantidade de respostas foram nota 4 (Bom). 

Em relação à avaliação da infraestrutura da instituição e as condições de trabalho, as 

respostas foram satisfatórias para as características avaliadas como o espaço físico, limpeza e 

manutenção, equipamentos e recursos tecnológicos. Apenas para instalações sanitárias houve 

1 resposta nota 3, regular. 

 

 

Fonte: Elaborado pela CPA (2022). 
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Em relação à avaliação do grau de conhecimento da estrutura administrativa e direitos 

e deveres dos funcionários e suas atribuições, as respostas foram Bom e Muito bom, 

indicando um ponto positivo. Entretanto, quanto a política de capacitação de pessoal, 

houveram 80% das respostas como regular, ressaltando um ponto a ser melhorado. 

 

 

Fonte: Elaborado pela CPA (2022). 

 

 
Quanto à avaliação do clima organizacional no relacionamento com a chefia imediata 

e os colegas de trabalho, as notas foram 40% Bom e 60% Muito bom. Como ponto a ser 

melhorado, o estimulo à formação do espirito de grupo e solidariedade entre a equipe 

apresentou uma nota regular (20%). E em relação ao relacionamento com os docentes e 

discentes, as respostas também foram satisfatórias. 

 

Fonte: Elaborado pela CPA (2022). 

 

 
 

Em relação à avaliação da gestão na compatibilidade do horário de trabalho com as 

atribuições desempenhadas as respostas foram 60% nota Bom e 40% nota Muito bom. 
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Contudo, na avaliação da participação dos funcionarios nas reuniões de planejamento das 

atividades, houve uma resposta Muito ruim, alertando a necessidade de melhoria. Isso ocorreu 

também na avaliação da clareza e precisão das orientações repassadas pela chefia imediata. 

Outro ponto negativo foi na questão quanto à existência de estimulos e oportunidades para 

que o funcionário se desenvolva profissionalmente. 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela CPA (2022). 

 

 
 

Ao final do questionário dos docentes, tinham 2 questões abertas “Cite algo que você 

gostaria que tivesse sido abordado no questionário” e “Sugestões/Críticas”, mas não houve 

nehuma resposta. 

 

 
3.5 CONSIDERAÇÕES SOBRE AVALIAÇÃO SEMESTRAL – 2º SEMESTRE DE 

2022 

A avaliação semestral tem por finalidade levantar informações sobre as satisfações e 

insatisfações dos discentes, dos docentes e dos funcionários técnico-administrativos nos 

aspectos relacionados tanto a autoavaliação, atividades desempenhadas e infraestrutura. 

De forma geral, para todos os cursos, os discentes avaliaram os docentes 

positivamente e reconheceram as ações que foram realizadas no ano de 2022 no retorno 

presencial das aulas. Estimulando-os a executarem atividades diferentes que buscassem repor 

as possíveis deficiências apresentadas. 
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Em relação à infraestrutura, os discentes e docentes apresentaram avaliações positivas 

em relação ao espaço físico, iluminação e limpeza das salas de aula, às instalações sanitárias, 

ao auditório e à acessibilidade implantada no ano de 2021 e 2022. 

Entretanto, há ainda pontos a serem melhorados, principalmente quando se tratam de 

estruturas individuais de cada curso, como Laboratórios de Agronomia, Campo Experimental, 

Brinquedoteca e Centro Integrado de Psicologia e Pedagogia (CIPP). 

A boa avaliação, por parte dos discentes, do trabalho das coordenações de curso pode 

ter sido determinada pelo apoio às ações das aulas, incluindo as comunicações e demais 

interações por meio das ferramentas tecnológicas. 

Em relação a autoavaliação, os discentes apontaram seu desempenho bom e muito 

bom nas questões de empenho e envolvimento nas atividades acadêmicas. O retorno 

presencial das aulas ajudou a aumentar a motivação e realização de atividades de integração 

entre os docentes e os discentes. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Este relatório apresentou todo o processo de avaliação institucional do ITES, no ano 

letivo de 2022. 

Levando em consideração a análise dos resultados, a CPA relaciona, a seguir, 

sugestões de de ações para a melhoria e aprimoramento das fragilidades apontadas pela 

comunidade acadêmica: 

 treinamento aos docentes e funcionários técnico-administrativos sobre a 

estrutura do ITES e suas legislações fundamentais; 

 investimento nas estruturas individuais de cada curso, como Laboratórios de 

Agronomia, Campo Experimental, Brinquedoteca e Centro Integrado de Psicologia e 

Pedagogia (CIPP). 

 capacitação aos docentes sobre metodologias de aula e atividades a serem 

exploradas com os alunos. 

Por fim, a CPA reconhece todos os esforços realizados nos últimos anos pelo ITES e 

pela mantenedora FETAQ. A CPA acredita que as análises e reflexões detalhadas neste 

Relatório de Ano Base 2022, reforça a necessidade de constantes e importantes 

transformaçõesque o ensino superior demanda, para que haja uma melhora significativa na 

aprendizagem dosdiscentes neste ambiente acadêmico, que preza pelo compromisso de uma 

educação de qualidade. 
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ANEXO 1 - DIVULGAÇÃO 2022: COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 

 
As imagens foram veiculadas no site institucional das Faculdades ITES, em 

suas redessociais e WhatsApp, exemplificando parte da divulgação realizada pela CPA, 

durante o ano letivo de 2022, com a intenção de evidenciar a importância dessa 

Comissão, os trabalhos realizados e os questionários propostos. Essa estratégia 

colaborou para a participação da Comunidade Acadêmica, conforme apresentado nesse 

relatório. 
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ANEXO 2 - QUESTIONÁRIO 2022: COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO(CPA) 

QUESTIONÁRIO JUNHO 

 

 Avaliação Semestral (Discentes) 

Respostas: 1 - Muito ruim; 2 - Ruim; 3 - Regular; 4 - Bom; 5 - Muito Bom 

 
Autoavaliação geral 

1. Como você avalia seu empenho na execução das atividades propostas? (notas de 1 a 5) 

2. Como você avalia seu nível de envolvimento e esforço pessoal durante este semestre? (notas de 1 a 

5) 

3. Como você avalia sua frequência durante este semestre? (notas de 1 a 5) 

4. Como você avalia sua frequência no uso da biblioteca virtual? (notas de 1 a 5) 

 

Avaliação disciplinas/docentes 

1. As avaliações foram de acordo com o conteúdo trabalhado em sala de aula? (notas de 1 a 5) 
2. O professor apresentou e seguiu o plano de ensino contendo ementa, objetivos, metodologia, 

bibliografia básica e critérios de avaliação? (notas de 1 a 5) 

3. O professor esclareceu as dúvidas dos alunos e esteve aberto a discutir os resultados das avaliações? 

(notas de 1 a 5) 

4. O professor foi pontual, demonstrou ética, polidez e respeito no relacionamento com os alunos? 

(notas de 1 a 5) 

5. O professor usou metodologias de ensino que motivaram e facilitaram o aprendizado? (notas de 1 a 

5) 

6. Você está satisfeito com a apresentação dos conteúdos via Google Classroom? (notas de 1 a 5) 

 

 
Avaliação coordenação 

1. A coordenação do curso é acessível aos alunos? (notas de 1 a 5) 
2. A coordenação do curso estimula os alunos a participar de eventos acadêmicos (atividades 

acadêmicas, semanas acadêmicas, congressos científicos, reuniões tecnológicas, atividades esportivas, 

extensionistas e/ou artísticas)? (notas de 1 a 5) 

3. A coordenação do curso orienta os alunos (na matrícula, no aproveitamento de créditos, em 

atividades complementares etc.), auxiliando-os quando necessário? (notas de 1 a 5) 

4. Qual seu nível de satisfação com a coordenação do curso? (notas de 1 a 5) 

 
 

Avaliação Infraestrutura 

1. Como você avalia o espaço físico, iluminação e limpeza das salas de aula? (notas de 1 a 5) 

2. Qual seu nível de satisfação com as instalações sanitárias? (notas de 1 a 5) 

3. Como você avalia o espaço físico, equipamentos, iluminação e organização da biblioteca? 

(notas de 1 a 5) 

4. Como você avalia o espaço físico, equipamentos, iluminação e organização do campo 

experimental? (notas de 1 a 5) 

5. Como você avalia o espaço físico, equipamentos, iluminação e organização dos laboratórios 

de Agronomia? (notas de 1 a 5) 

6. Como você avalia o espaço físico, equipamentos, iluminação e organização do Centro 

Integrado de Psicologia e Pedagogia (CIPP)? (notas de 1 a 5) 

7. Como você avalia o espaço físico, equipamentos, iluminação e organização da brinquedoteca? 

(notas de 1 a 5) 

8. Como você avalia o espaço físico, equipamentos, iluminação e organização do laboratório de 

informática? (notas de 1 a 5) 
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9. Como você avalia o espaço físico, equipamentos, iluminação e organização do auditório? 

(notas de 1 a 5) 

10. A acessibilidade nos espaços físicos da instituição é satisfatória? (notas de 1 a 5) 

 

Questões abertas 

Cite algo que você gostaria que tivesse sido abordado no questionário 

Sugestões / Críticas 

 

 Avaliação Semestral 

(Docentes)Autoavaliação 

1. Apresentei e segui os planos de ensino contendo ementa, objetivos, metodologia, bibliografia básica 

e critérios de avaliação? (notas de 1 a 5) 

2. Contribuí para o desenvolvimento da autonomia e da visão crítica dos alunos? (notas de 1 a 5) 

3. Demonstrei pontualidade, ética, polidez e respeito no relacionamento com os alunos? (notas de 1 a 

5) 

4. Elaborei avaliações de acordo com o conteúdo trabalhado em sala de aula? (notas de 1 a 5) 

5. Usei metodologias de ensino que motivaram e facilitaram o aprendizado? (notas de 1 a 5) 

 

Avaliação dos discentes 
1. Os alunos demonstraram envolvimento com as atividades de ensino-aprendizado? (notas de 1 a 5) 

2. Os alunos demonstraram motivação para o aprendizado? (notas de 1 a 5) 

3. Os alunos tinham habilidades essenciais/conhecimentos prévios adequadas para cursar a disciplina? 

(notas de 1 a 5) 

4. Os alunos tiveram postura adequada ao processo de ensino e aprendizado (polidez, respeito, 

pontualidade etc.)? (notas de 1 a 5) 

 
 

Avaliação Infraestrutura 

 

1. Como você avalia o espaço físico, iluminação e limpeza das salas de aula? (notas de 1 a 5) 

2. Qual seu nível de satisfação com as instalações sanitárias? (notas de 1 a 5) 
3. Como você avalia o espaço físico, equipamentos, iluminação e organização da biblioteca? (notas de 

1 a 5) 

4. Como você avalia o espaço físico, equipamentos, iluminação e organização do campo experimental? 

(notas de 1 a 5) 

5. Como você avalia o espaço físico, equipamentos, iluminação e organização dos laboratórios de 

Agronomia? (notas de 1 a 5) 

6. Como você avalia o espaço físico, equipamentos, iluminação e organização do Centro Integrado de 

Psicologia e Pedagogia (CIPP)? (notas de 1 a 5) 

7. Como você avalia o espaço físico, equipamentos, iluminação e organização da brinquedoteca? 

(notas de 1 a 5) 

8. Como você avalia o espaço físico, equipamentos, iluminação e organização do laboratório de 

informática? (notas de 1 a 5) 

9. Como você avalia o espaço físico, equipamentos, iluminação e organização do auditório? (notas de 

1 a 5) 

10. A acessibilidade nos espaços físicos da instituição é satisfatória? (notas de 1 a 5) 

 

Questões abertas 

Cite algo que você gostaria que tivesse sido abordado no questionário 

Sugestões / Críticas 
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QUESTIONÁRIO NOVEMBRO 

 
Respostas: 1 - Muito ruim; 2 - Ruim; 3 - Regular; 4 - Bom; 5 - Muito Bom 

 

➢ AVALIAÇÃO SEMESTRAL (DISCENTES) 

AUTOAVALIAÇÃO GERAL 

1. Como você avalia seu empenho na execução das atividades propostas? (notas de 1 a 5) 

2. Como você avalia seu nível de envolvimento e esforço pessoal durante este semestre? 

(notas de 1 a 5) 

3. Como você avalia sua frequência durante este semestre? (notas de 1 a 5) 

4. Como você avalia sua frequência no uso da biblioteca virtual? (notas de 1 a 5) 

 

AVALIAÇÃO DISCIPLINAS/DOCENTES 

5. As avaliações foram de acordo com o conteúdo trabalhado em sala de aula? (notas de 1 a 5) 

6. O professor apresentou e seguiu o plano de ensino contendo ementa, objetivos, 

metodologia, bibliografia básica e critérios de avaliação? (notas de 1 a 5) 

7. O professor esclareceu as dúvidas dos alunos e esteve aberto a discutir os resultados das 

avaliações? (notas de 1 a 5) 

8. O professor foi pontual, demonstrou ética, polidez e respeito no relacionamento com os 

alunos? (notas de 1 a 5) 

9. O professor usou metodologias de ensino que motivaram e facilitaram o aprendizado? 

(notas de 1 a 5) 

10. Você está satisfeito com a apresentação dos conteúdos via Google Classroom? (notas de 1 

a 5) 

 

AVALIAÇÃO COORDENAÇÃO 

11. A coordenação do curso é acessível aos alunos? (notas de 1 a 5) 

12. A coordenação do curso estimula os alunos a participar de eventos acadêmicos (atividades 

acadêmicas, semanas acadêmicas, congressos científicos, reuniões tecnológicas, atividades 

esportivas, extensionistas e/ou artísticas)? (notas de 1 a 5) 

13. A coordenação do curso orienta os alunos (na matrícula, no aproveitamento de créditos, 

em atividades complementares etc.), auxiliando-os quando necessário? (notas de 1 a 5) 

14. A coordenação atende às expectativas dos alunos? (notas de 1 a 5) 

 

AVALIAÇÃO INFRAESTRUTURA 

15. Como você avalia o espaço físico, iluminação e limpeza das salas de aula? (notas de 1 a 5) 

16. Qual seu nível de satisfação com as instalações sanitárias? (notas de 1 a 5) 

17. Como você avalia o espaço físico, equipamentos, iluminação e organização da biblioteca? 

(notas de 1 a 5) 

18. Como você avalia o espaço físico, equipamentos, iluminação e organização do campo 

experimental? (notas de 1 a 6) 

19. Como você avalia o espaço físico, equipamentos, iluminação e organização dos 

laboratórios de Agronomia? (notas de 1 a 6) 

20. Como você avalia o espaço físico, equipamentos, iluminação e organização do Centro 

Integrado de Psicologia e Pedagogia (CIPP)? (notas de 1 a 6); 

21. Como você avalia o espaço físico, equipamentos, iluminação e organização da 

brinquedoteca? (notas de 1 a 6) 

22. Como você avalia o espaço físico, equipamentos, iluminação e organização do laboratório 
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de informática? (notas de 1 a 5) 

23. Como você avalia o espaço físico, equipamentos, iluminação e organização do auditório? 

(notas de 1 a 5) 

24. A acessibilidade nos espaços físicos da instituição é satisfatória? (notas de 1 a 5) 

 

QUESTÕES FINAIS – ABERTAS – NÃO OBRIGATÓRIAS 

25. Cite um ponto positivo e um ponto negativo relacionado aos professores que vocês 

tiveram aula. 

26. Sugestões/críticas 

 

 AVALIAÇÃO SEMESTRAL (DOCENTES) 

AUTOAVALIAÇÃO 

1. Apresentei e segui os planos de ensino contendo ementa, objetivos, metodologia, 

bibliografia básica e critérios de avaliação? (notas de 1 a 5) 

2. Contribuí para o desenvolvimento da autonomia e da visão crítica dos alunos? (notas de 1 a 

5) 

3. Demonstrei pontualidade, ética, polidez e respeito no relacionamento com os alunos? (notas 

de 1 a 5) 

4. Elaborei avaliações de acordo com o conteúdo trabalhado em sala de aula? (notas de 1 a 5) 

5. Usei metodologias de ensino que motivaram e facilitaram o aprendizado? (notas de 1 a 5) 

 

AVALIAÇÃO DOS DISCENTES 

6. Os alunos demonstraram envolvimento com as atividades de ensino-aprendizado? (notas de 

1 a 5) 

7. Os alunos demonstraram motivação para o aprendizado? (notas de 1 a 5) 

8. Os alunos tinham habilidades essenciais/conhecimentos prévios adequadas para cursar a 

disciplina? (notas de 1 a 5) 

9. Os alunos tiveram postura adequada ao processo de ensino e aprendizado (polidez, respeito, 

pontualidade etc.)? (notas de 1 a 5) 

 

AVALIAÇÃO INFRAESTRUTURA 

10. Como você avalia o espaço físico, iluminação e limpeza das salas de aula? (notas de 1 a 

5) 

11. Qual seu nível de satisfação com as instalações sanitárias? (notas de 1 a 5) 

12. Como você avalia o espaço físico, equipamentos, iluminação e organização da biblioteca? 

(notas de 1 a 5) 

13. Como você avalia o espaço físico, equipamentos, iluminação e organização do campo 

experimental? (notas de 1 a 5) 

14. Como você avalia o espaço físico, equipamentos, iluminação e organização dos 

laboratórios de Agronomia? (notas de 1 a 5) 

15. Como você avalia o espaço físico, equipamentos, iluminação e organização do Centro 

Integrado de Psicologia e Pedagogia (CIPP)? (notas de 1 a 5) 

16. Como você avalia o espaço físico, equipamentos, iluminação e organização da 

brinquedoteca? (notas de 1 a 5) 

17. Como você avalia o espaço físico, equipamentos, iluminação e organização do laboratório 

de informática? (notas de 1 a 5) 

18. Como você avalia o espaço físico, equipamentos, iluminação e organização do auditório? 

(notas de 1 a 5) 



39 
 

19. A acessibilidade nos espaços físicos da instituição é satisfatória? (notas de 1 a 5) 

 

QUESTÕES FINAIS – ABERTAS – NÃO OBRIGATÓRIAS 

20. Cite algo que você gostaria que tivesse sido abordado no questionário 

21. Sugestões / Críticas 

 
 

➢ AVALIAÇÃO ANUAL (SETOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO – SECRETARIA 

E FETAQ) 

 
 

PARTE 1 - COMO VOCÊ AVALIA AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E DE 

INFRAESTRUTURA PARA O DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES QUANTO: 

1. Espaço físico / mobiliário e a acessibilidade; (notas de 1 a 5) 

2. Limpeza e manutenção; (notas de 1 a 5) 

3. Equipamentos / Recursos tecnológicos; (notas de 1 a 5) 

4. Instalações Sanitárias; (notas de 1 a 5) 

 

PARTE 2 - COMO VOCÊ AVALIA SEU GRAU DE CONHECIMENTO QUANTO A: 

5. Estrutura Administrativa do ITES; (notas de 1 a 5) 

6. Missão, Objetivos e Metas do ITES; (notas de 1 a 5) 

7. Direitos e deveres dos funcionários e suas atribuições; (notas de 1 a 5) 

8. Política de capacitação de pessoal; (notas de 1 a 5) 

 

PARTE 3 - COMO VOCÊ AVALIA O CLIMA ORGANIZACIONAL QUANTO A: 

9. Seu relacionamento com a chefia imediata; (notas de 1 a 5) 

10. Seu relacionamento com os colegas de trabalho; (notas de 1 a 5) 

11. O estímulo à formação do espírito de grupo e solidariedade entre a equipe; (notas de 1 a 5) 

12. Seu relacionamento com os docentes; (notas de 1 a 5) 

13. Seu relacionamento com os discentes; (notas de 1 a 5) 

 

PARTE 4 - COMO VOCÊ AVALIA A GESTÃO: 

14. A compatibilidade do horário de trabalho com as atribuições desempenhadas; (notas de 1 a 

5) 

15. A participação dos funcionários nas reuniões de planejamento das atividades da unidade; 

(notas de 1 a 5) 

16. A clareza e precisão nas orientações repassadas pela chefia imediata; (notas de 1 a 5) 

17. A existência de estímulos e oportunidades para que o funcionário se desenvolva 

profissionalmente; (notas de 1 a 5) 

18. A agilidade e qualidade na solução de problemas administrativos. (notas de 1 a 6) 

 

QUESTÕES FINAIS – ABERTAS – NÃO OBRIGATÓRIAS 

19. Cite algo que você gostaria que tivesse sido abordado no questionário. 

20. Sugestões/críticas 


