
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INTERNA I
CURSOS PRESENCIAIS E EaD
SEGMENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO AVALIANDO O INSTITUTO FEDERAL DE 
PERNAMBUCO (IFPE)
(Eixo III - Políticas acadêmicas; Comunicação com a Sociedade)

*Obrigatório

CARACTERIZAÇÃO DO AVALIADOR

SEGMENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
(É garantido o anonimato do informante deste formulário, consultar projeto de avaliação 
institucional no site do IFPE)

1. QUAL O SEU NOME COMPLETO? *1. 

2. QUAL O SEU SIAPE? *2. 

4. QUAL O SEU SEXO? *
Marcar apenas uma oval.

Feminino

Masculino

3. 

5. POR FAVOR, INFORME ABAIXO SEU
E-MAIL INSTITUCIONAL: *

4. 

6. QUAL(IS) O(S) CAMPUS OU CAMPI E/OU EaD QUE VOCÊ ATUA NA EDUCAÇÃO
SUPERIOR? *
(Campus em que você trabalha na educação superior)
Marque todas que se aplicam.

Belo Jardim

Barreiros

Caruaru

Ipojuca

Pesqueira

Recife

Vitória de Santo Antão

EaD

5. 
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7. QUAL(IS) O(S) CURSO(S) QUE VOCÊ TRABALHA NO IFPE? *
Marque todas que se aplicam.

Licenciatura em Química

Tecnológico Agroecologia

Licenciatura em Música

Bacharelado Engenharia Mecânica

Licenciatura em Matemática

Licenciatura em Física

Bacharelado em Enfermagem

Tecnológico em Design Gráfico

Tecnológico Análise de Desenvolvimento de Sistemas

Tecnológico Gestão Ambiental

Tecnológico Gestão de Turismo

Bacharelado Engenharia de Produção Civil

Tecnológico Radiologia

Licenciatura em Geografia

Bacharelado Agronomia

EaD Licenciatura em Matemática

EaD Tecnológico Gestão Ambiental

EaD Licenciatura em Geografia

6. 

POLÍTICAS ACADÊMICAS

POLÍTICAS DE ENSINO

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INTERNA I https://docs.google.com/a/reitoria.ifpe.edu.br/forms/d/14h9eQes5-JnR...

2 of 17 24/11/2015 12:37



08. COMO VOCÊ AVALIA A SISTEMÁTICA DE ATUALIZAÇÃO CURRICULAR? *
(Aqui, você avalia o processo de atualização curricular no curso)
Marcar apenas uma oval por linha.

Não estão
relacionados Insuficiente Suficiente Muito

bom Excelente

Não sei
responder
ou não se

aplica

No seu curso a
regulamentação
específica para
atualização
curricular atende
às necessidades
institucionais
Os mecanismos
de atualização
do Projeto
Pedagógico de
Curso (PPC)
atendem às
necessidades
institucionais, por
meio de um
processo coletivo
envolvendo
Núcleo Docente
Estruturante
(NDE) e
Colegiado do
curso
A periodicidade
de atualização
do Projeto
Pedagógico do
Curso atende às
necessidades
institucionais 

7. 
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09. COMO VOCÊ AVALIA A ESTRUTURA CURRICULAR DO SEU CURSO? *
(Aqui, você avalia o currículo do seu curso a partir de sua percepção enquanto técnico-
administrativo)
Marcar apenas uma oval por linha.

Não
existe Insuficiente Suficiente Muito

bom Excelente
Não sei

responder ou
não se aplica

O currículo do seu
curso apresenta
flexibilidade quanto
à oferta de
componentes
eletivos e optativos
A estrutura
curricular
desenvolve-se ao
longo do curso de
maneira
interdisciplinar
A grade curricular
de seu curso
apresenta
compatibilidade da
carga horária total
em horas com o
que é necessário
ao processo de
ensino-
aprendizagem
A estrutura
curricular e o uso
pedagógico dos
laboratórios no seu
curso favorece a
articulação do
conhecimento
teórico com
atividades práticas

8. 
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10. COMO VOCÊ AVALIA O ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM SEU
CURSO? *
(Aqui, você avalia o estágio curricular do curso a partir de sua percepção enquanto técnico-
administrativo)
Marcar apenas uma oval por linha.

Não
Existe Insuficiente Suficiente Muito

bom Excelente

Não sei
responder
ou não se

aplica

O estagio curricular
supervisionado
proporciona
experiências
diversificadas para a
formação dos
discentes
O curso oferece
condições para o
desenvolvimento da
carga horária para a
realização do
estágio curricular
supervisionado 
O Estágio curricular
supervisionado é
regulamentado
numa visão
sistêmica e global
O curso proporciona
previsão/existência
de convênios para
realização de
estágio
O curso proporciona
condições de
orientação que
proporcione
experiências
diversificadas para a
formação discente
durando o
desenvolvimento do
estágio curricular
supervisionado
O curso realiza
supervisão do
estágio curricular
supervisionado
A coordenação do
curso promove
ações de mediação
em situações
eventuais durante o
desenvolvimento do
estágio curricular
supervisionado

9. 
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11. COMO VOCÊ AVALIA O USO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO (TICs) NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM? *
(Aqui, você avaliar o uso das TICs no cotidiano das aulas)
Marcar apenas uma oval por linha.

Não existe
ou não está
relacionado

Insuficiente Suficiente Muito
bom Excelente

Não sei
responder
ou não se

aplica

Você utiliza as
TICs no seu
trabalho
cotidiano, ou
seja, durante as
suas atividades
específicas 
Durante seu
trabalho no IFPE
você tem acesso
a internet

10. 

12. COMO VOCÊ AVALIA A METODOLOGIA DE ENSINO DESENVOLVIDA EM SEU
CURSO? *
(Aqui, você avalia, a partir de sua percepção enquanto técnico-administrativo, acerca dos
impactos da metodologia do ensino desenvolvida em sala entre o corpo discente)
Marcar apenas uma oval por linha.

Não existe
ou não está
relacionado

Insuficiente Suficiente Muito
bom Excelente

Não sei
responder
ou não se

aplica

Os alunos
demonstram
interesse e
domínio do
conteúdo nas
disciplinas que
cursam
Os alunos
apresentam
disponibilidade
para atender as
demandas dos
professores
durante as aulas
O ambiente
acadêmico de
ensino favorece
a reflexão e
convivência
social de forma a
promover um
clima de respeito
à diversidade

11. 
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13. COMO VOCÊ AVALIA A ORGANIZAÇÃO E CONTROLE ACADÊMICO? *
(Aqui, avalie a organização e controle do registro acadêmico)
Marcar apenas uma oval por linha.

Não existe
ou não está
relacionado

Insuficiente Suficiente Muito
bom Excelente

Não sei
responder
ou não se

aplica

A informatização
e divulgação dos
registros
acadêmicos
atendem suas
expectativas
As informações
acadêmicas são
divulgadas nos
prazos
adequados a
realização do
semestre
acadêmico

12. 

14. COMO VOCÊ AVALIA A ATUAÇÃO DA COORDENAÇÃO DO CURSO? *
(Aqui, você avaliar a coordenação do seu curso superior)
Marcar apenas uma oval por linha.

Não existe
ou não está
relacionado

Insuficiente Suficiente Muito
bom Excelente

Não sei
responder
ou não se

aplica

A coordenação
do curso
promoveu ações
de mediação em
situações
eventuais de
conflito ocorridas
na relação
professor-aluno
A coordenação
do curso realizou
avaliações
periódicas da
qualidade das
disciplinas e da
atuação dos
professores

13. 
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15. COMO VOCÊ AVALIA AS POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DOS CURSOS
VOLTADAS PARA O ENSINO? *
(Aqui, você avalia o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto Político
Pedagógico Institucional (PPPI) no tocante às políticas institucionais de ensino)
Marcar apenas uma oval por linha.

Não existe
ou não está
relacionado

Insuficiente Suficiente Muito
bem Excelente

Não sei
responder
ou não se

aplica

As políticas
institucionais
voltadas para o
ensino no PDI e
PPPI atendem,
de uma maneira
sistêmica e
global, às
necessidades
institucionais
As políticas
institucionais
previstas no PDI
e PPPI que são
implantadas nos
cursos atendem
às necessidades
institucionais

14. 

POLÍTICAS ACADÊMICAS

POLÍTICAS DE PESQUISA

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INTERNA I https://docs.google.com/a/reitoria.ifpe.edu.br/forms/d/14h9eQes5-JnR...

8 of 17 24/11/2015 12:37



16. COMO VOCÊ AVALIA AS AÇÕES ACADÊMICO-ADMINISTRATIVAS DA PESQUISA
NO IFPE? *
(Aqui, você avaliação as ações institucionais referentes à pesquisa)
Marcar apenas uma oval por linha.

Não existe
ou não está
relacionado

Insuficiente Suficiente Muito
bom Excelente

Não sei
responder
ou não se

aplica

A Instituição
oferece
oportunidades
para os docentes
desenvolverem
projetos de
pesquisa e
iniciação
científica e de
atividades que
estimulem a
investigação
acadêmica
A Instituição
divulga entre os
técnico-
administrativos
os documentos
norteadores da
pesquisa

15. 

17. COMO VOCÊ AVALIA O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA NA
INSTUIÇÃO? *
(Aqui, você avalia o programa de iniciação científica da Instituição)
Marcar apenas uma oval por linha.

Não existe
ou não está
relacionado

Insuficiente Suficiente Muito
bom Excelente

Não sei
responder
ou não se

aplica

O quantitativo
geral de bolsas
de iniciação
científica atende
as demandas no
IFPE
O quantitativo de
bolsas por curso
atende as
demandas do
curso
O quantitativo de
bolsas por
Campus atende
as demandas
referentes às
pesquisas

16. 
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18. COMO VOCÊ AVALIA AS CONDIÇÕES INSTITUCIONAIS PARA O
DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA? *
(Aqui, você as condições institucionais disponibilizadas para a divulgação da produção
científica)
Marcar apenas uma oval por linha.

Não existe
ou não está
relacionado

Insuficiente Suficiente Muito
bom Excelente

Não sei
responder
ou não se

aplica

O curso oferece
condições para
os técnico-
administrativos
participarem  de
eventos internos
e/ou externos à
Instituição
Os critérios e a
transparência
quanto a
participação
docente em
eventos
científicos
encontram-se
regulamentados
no curso e
conhecidos entre
os técnico-
administrativos
O Curso
incentiva a
publicação
docente em
eventos internos
e externos à
Instituição

17. 

POLÍTICAS ACADÊMICAS

POLÍTICAS DE EXTENSÃO
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19. COMO VOCÊ AVALIA O DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO NA INSTUIÇÃO? *
(Aqui, você avalia o programa de extensão da Instituição)
Marcar apenas uma oval por linha.

Não existe
ou não está
relacionado

Insuficiente Suficiente Muito
bom Excelente

Não sei
responder
ou não se

aplica

O quantitativo
geral de bolsas
de extensão
atende as
demandas no
IFPE
O quantitativo de
bolsas de
extensão por
curso atende as
demandas
referentes à
extensão
O quantitativo de
bolsas de
extensão por
Campus atende
as demandas
referentes à
extensão

18. 
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20. COMO VOCÊ AVALIA AS CONDIÇÕES INSTITUCIONAIS PARA O
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO? *
(Aqui, você avalia as condições institucionais disponibilizadas para a divulgação da extensão)
Marcar apenas uma oval por linha.

Não existe
ou não está
relacionado

Insuficiente Suficiente Muito
bom Excelente

Não sei
responder
ou não se

aplica

O curso oferece
condições para
os técnico-
administrativos
participarem  de
eventos internos
e/ou externos à
Instituição
Os critérios e a
transparência
quanto a
participação dos
técnico-
administrativos
em eventos de
extensao
encontram-se
regulamentados
no curso e
conhecidos entre
os discentes
O Curso, em
atividades de
extensão,
incentiva os
técnico-
administrativos
na publicação em
eventos internos
e externos à
Instituição

19. 
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21. COMO VOCÊ AVALIA AS AÇÕES ACADÊMICO-ADMINISTRATIVAS DE EXTENSÃO
NO IFPE? *
(Aqui, você avalia As ações institucionais referentes à extensão)
Marcar apenas uma oval por linha.

Não existe
ou não está
relacionado

Insuficiente Suficiente Muito
bom Excelente

Não sei
responder
ou não se

aplica

A Instituição
oferece
oportunidades
para os técnico-
administrativos
participarem de
projetos de
extensão e de
atividades que
estimulem a ação
social e
acadêmica
A Instituição
divulga entre os
técnicos-
administrativos
os documentos
norteadores da
extensão

20. 

COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

COMUNICAÇÃO DO IFPE COM A COMUNIDADE INTERNA
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22. COMO VOCÊ AVALIA O ACESSO DOS DOCENTES ÀS INFORMAÇÕES
CONCERNENTES AO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR? *
(Aqui, você avaliação o processo de divulgação da avaliação da educação superior)
Marcar apenas uma oval por linha.

Não existe
ou não está
relacionado

Insuficiente Suficiente Muito
bom Excelente

Não sei
responder
ou não se

aplica

A Instituição
proporciona
estratégias de
divulgação de
informações
junto ao
segmento dos
técnico-
administrativos
acerca do Exame
Nacional do
Desempenho de
Estudantes
(ENADE)
A Instituição
proporciona
estratégias de
divulgação de
informações
junto ao
segmento dos
técnico-
administrativos
acerca da
Avaliação dos
Cursos de
Graduação
(ACG)
A Instituição
proporciona
estratégias de
divulgação de
informações
junto ao
segmento dos
técnico-
administrativos
acerca da
Avaliação
Institucional
desenvolvida
pela CPA
A Instituição
promove ações
no sentido de
envolver o
segmento dos
técnico-
administrativos
com o processo
de avaliação
institucional

21. 
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23. COMO VOCÊ AVALIA A DIVULGAÇÃO DOS CURSOS, DAS ATIVIDADES DE
EXTENSÃO E PESQUISA NO IFPE? *
(Aqui, você avalia o processo de divulgação dos cursos, da extensão e da pesquisa no IFPE)
Marcar apenas uma oval por linha.

Não existe
ou não está
relacionado

Insuficiente Suficiente Muito
bom Excelente

Não sei
responder
ou não se

aplica

A estratégia de
divulgação do
seu curso
promovida pela
Instituição é 
A periodicidade
da divulgação do
seu curso atende
as expectativas e
orientam o corpo
docente no
tocante à
compreensão
acerca dos
objetivos dos
cursos
A Instituição faz
ampla e
periódica
divulgação dos
editais e
informações das
atividades de
pesquisa
integradas ao
calendário
acadêmico dos
cursos
A Instituição faz
ampla e
periódica
divulgação dos
editais e
informações das
atividades de
extensão
integrados ao
calendário
acadêmico dos
cursos

22. 
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24. COMO VOCÊ AVALIA OS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL? *
(Aqui, você avalia os mecanismos de transparência acerca das decisões institucionais)
Marcar apenas uma oval por linha.

Não existe
ou não está
relacionado

Insuficiente Suficiente Muito
bom Excelente

Não sei
responder
ou não se

aplica

A Instituição
promove a
existência de
mecanismos de
transparência
das ações
institucionais
concernentes às
verbas
investidas, de
custeio entre
outras
A instituição além
de proporcionar a
existência
desses veículos
de
transparências
atualiza
periodicamente
as informações 
A Ouvidoria da
Instituição é
divulgada,
apresenta
infraestrutura e é
atuante no que
concerne aos
acionamentos
realizados pelo
corpo discente
A Comissão de
Ética da
Instituição é
divulgada,
apresenta
infraestrutura e é
atuante no que
concerne aos
acionamentos
realizados pelo
corpo discente
no tocante às
ações individuais
dos agentes
públicos

23. 
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Powered by

AGRADECEMOS A SUA DISPONIBILIDADE EM AVALIAR O IFPE, ANTES DE ENVIAR
SUA AVALIAÇÃO, CONVIDAMOS VOCÊ A AVALIAR O FORMULÁRIO EM QUESTÃO: *
(Aqui, você avaliar a pertinência e relevância dos itens de avaliação)
Marcar apenas uma oval por linha.

Não
atende Insuficiente Regular Bom Ótimo Excelente

Não sei
responder
ou não se

aplica

O formulário em
questão atende
suas
expectativas em
relação à
avaliação
institucional

24. 

CASO DESEJE COLABORAR CONOSCO, NO APRIMORAMENTO DESTE FORMULÁRIO,
CONVIDAMOS VOCÊ A APRESENTAR ABAIXO SUAS INQUIETAÇÕES, DÚVIDAS E
PROPOSTAS (SUGESTÕES)

25. 
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