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REITORIA

ORIENTAÇÕES PARA AVALIAÇÃO DOS BOLSISTAS

A Resolução FNDE Nº 4, de 16 março de 2012 estabelece, em seu Art. 15, §5º que

as  instituições  da  rede  Federal  de  EPCT  deverão  elaborar
instrumento  próprio  para  avaliação  dos  bolsistas  envolvidos  na
implantação dos cursos,  com aplicação de avaliações semestrais,
sendo o  seu resultado fator  determinante  para  a  permanência  do
bolsista em suas atividades.

Dessa forma, elaboramos neste documento algumas orientações para a avaliação
dos bolsistas envolvidos nos Cursos de Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores
e nos Cursos Técnicos do PRONATEC no IFPE:

1- Todos os bolsistas do Programa serão avaliados (Coordenador Geral,  Coordenador
Adjunto,  Professor,  Supervisor,  Orientador,  Apoio  às  Atividades  Acadêmicas  e
Administrativas);

2- A avaliação dos bolsistas será constituída de dois  instrumentos:  a Autoavaliação e
Avaliação  do  Coordenador  (Geral  ou  Adjunto)  ou  do  Supervisor,  conforme  o  Quadro
abaixo:

EQUIPE FUNÇÃO INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

Reitoria

Coodenador Geral Autoavaliação  +  Avaliação  dos
Coordenadores  Adjuntos  +  Avaliação  da
PROEXT

Coordenador Adjunto Autoavaliação + Avaliação do Coordenador
Geral 

Apoio Autoavaliação + Avaliação do Coordenador
Geral 

Campus

Coordenador Adjunto Autoavaliação + Avaliação do Coordenador
Geral  +  Avaliação  dos  Supervisores
+Avaliação dos Orientadores

Supervisor Autoavaliação + Avaliação do Coordenador
Adjunto + Avaliação dos Apoios

Professor Autoavaliação  +  Avaliação  dos
Supervisores + Aluno

Orientador Autoavaliação + Avaliação do Coordenador



Adjunto + Avaliação dos Professores

Apoio Autoavaliação + Avaliação do Coordenador
Adjunto + Avaliação dos Supervisores

3- Os instrumentos contarão com os mesmos critérios de avaliação. Ou seja, o bolsista
avaliará o seu próprio desempenho no Programa e terá a sua atuação avaliada com base
nos mesmos quesitos,com exceção do instrumento de avaliação do professor;

4- Cada função será avaliada a partir de um instrumento específico, de acordo com as
suas atribuições;

5- A cada critério avaliado, deverá ser atribuída uma nota de 1 (um) a 4 (quatro), conforme
a legenda abaixo:

1 (um) – Nunca
2 (dois) – Pouco
3 (três) – Muito
4 (quatro) – Sempre

6- Será adotado como pontuação mínima para a aprovação, o valor de 60% da pontuação
máxima do instrumento;

7- Para os professores, a avaliação deverá ser aplicada no final do curso. O instrumento
de  avaliação  do  docente  deverá  ter  uma  tabela  constando  os  nomes  de  todos  os
professores do curso, com seus respectivos componentes curriculares e os critérios de
avaliação mencionados na ficha (ver Anexo I). Dessa forma, todos os professores serão
avaliados em um mesmo instrumento, facilitando a compilação dos dados e o cálculo das
pontuações obtidas.  

8-  Para  os  demais  bolsistas  (Coordenador  Geral,  Coordenadores  Adjuntos,
Supervisores,Orientadores e Apoio), a avaliação deverá ser aplicada no final do semestre,
sendo a primeira avaliação aplicada no mês de junho e a segunda no mês de dezembro;

9-  No caso específico  do orientador,  que será  avaliado também pelos  professores,  a
avaliação  deverá  ser  aplicada  com  os  professores  ques  estiverem  exercendo  suas
atividades no período menciodado no item anterior; 

10-  O resultado da avaliação corresponderá à média aritmética entre os instrumentos
aplicados;
                                                     
11-  O  resultado  da  avaliação  dos  bolsistas  que  compõem  a  equipe  PRONATEC  da
Reitoria deverá ser sistematizado pelos Coordenadores Adjuntos da Reitoria. Nos Campi
os  Coordenadores  Adjuntos,  juntamente  com  sua  equipe,  irão  recolher  as  fichas  de
avaliação,  sistematizar  os  resultados  e  encaminhá-los  à  Coordenação  Geral  do
PRONATEC até o final do mês subsequente ao mês da aplicação.

12- Caso o bolsista não consiga atingir a pontuação mínima para aprovação, deverão ser
tomadas as providências cabíveis previstas nos artigos 19 ao 21 do Regimento Interno do
PRONATEC.

13- A aplicação da ficha de avaliação do professor pelos discentes deve ser realizada,



preferencialmente, pelo orientador ou pelo supervisor na ausência do docente avaliado. É
importante que se faça uma leitura da ficha para os estudantes, esclarecendo pontos que
não ficaram claros e orientando o seu preenchimento. É importante também informar aos
estudantes que eles não precisam se identificar.

14- É importante que no início das atividades todos os profissionais tenham acesso ao
instrumento de avaliação para tomarem conhecimento dos aspectos da sua atuação que
serão avaliados.



ANEXO I - FICHA DE AVALIAÇÃO DO DOCENTE PELO DISCENTE

PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO

AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO

IFPE

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
PROFESSOR

Bolsista: Data:

Campus:

Avaliação do estudante

Para cada critério avaliativo atribua pontos, numa escala de 1 a 4, conforme legenda:
1 = Nunca; 2= Pouco; 3 = Muito; 4= Sempre

Nº Critérios
Nota

1 2 3 4

1 O professor mostrou que realmente conhece o conteúdo?

2 O professor conseguiu mostrar o conteúdo com clareza?

3 O professor incentivou a participação dos alunos durante nas aulas?

4 O professor conseguiu mostrar  o conteúdo da disciplina relacionando ao
nosso cotidiano?

5 O  professor  ajudou  os  estudantes  quando  havia  dificuldades  para  a
aprendizagem?

6 O professor usou materiais e técnicas que motivava os alunos em sala?

7 O professor usou materiais e técnicas que motivava os alunos em sala?

8 O professor deixou claro como os alunos seriam avaliados?

9 O professor era pontual nos dias de aula?

10 Você acha que a quantidade de horas foi o suficiente para ver o conteúdo?

11 Você acha que a quantidade de horas foi o suficiente para ver o conteúdo?

12 O professor era organizado com o material que usou na sala de aula?

13 E a ordem dos assuntos foi clara?

14 Você acha que a quantidade de horas foi o suficiente para ver o conteúdo?

15 O professor respeitou as diferenças entre os estudantes?

16 O  professor  ajudou  os  estudantes  quando  havia  dificuldades  para  a
aprendizagem?

17 O professor  fez  com nas  aulas  houvesse  um espaço  acolhedor  e  com
diálogo?

18 O  professor  ofereceu  oportunidades  para  o  estudante  superar  suas
dificuldades?



19 O  professor  conversou  com  os  estudantes  sobre  a  importância  dos
assuntos que foi visto para o seu desenvolvimento profissional?

Observações:

                                                                                             

PONTUAÇÃO MÁXIMA 76 100,00%

PONTUAÇÃO OBTIDA

_____________________________________                              ____________________________________
                      Bolsista avaliado (a)                                                                                     Avaliador(a)



ANEXO II- FICHA DE AVALIAÇÃO DO DOCENTE 

I
PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO

ENSINO TÉCNICO E EMPREGO

IFPE

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
PROFESSOR

Bolsista: Data:

Campus:

(   ) Autoavaliação (   ) Avaliação do supervisor

Para cada critério avaliativo atribua pontos, numa escala de 1 a 4, conforme legenda:
1 = Nunca; 2= Pouco; 3 = Muito; 4= Sempre

Nº Critérios
Nota

1 2 3 4

1 Foi assíduo nas suas aulas?

2 Foi pontual no horário das suas aulas?

3 Foi organizado(a) na preparação do material e na sequência das aulas?

4 Avaliou o desempenho dos estudantes?

5 Propiciou espaço de acolhimento e diálogo nas aulas?

6 Utilizou uma metodologia que motivava a aprendizagem?

7 Ofereceu oportunidades para o estudante superar suas dificuldades? 

8 Manteve bom relacionamento com os estudantes?

9 Apresentou domínio do conteúdo trabalhado?

10 Comunicou-se de forma clara e objetiva, facilitando a compreensão?

11 Realizou as adequações necessárias para atender as especificidades do
públio-alvo?

12 Registrou a frequência e o desempenho acadêmico dos estudantes?

13 Buscou a integração entre atividades teóricas e práticas?

14 Cumpriu os prazos estabelecidos para as atividades desenvolvidas?

15 Participou dos encontros promovidos pela coordenação geral e adjunta?

16 Manteve  a  Coordenação  informada sobre  possíveis  intempestividades
(atrasos, faltas), dando oportunidade para que a equipe se organize em
tempo hábil?

17 Dialogou  com  seus  pares  a  fim  de  trocar  experiências,  visando  à
melhoria da sua atuação?

18 Contribuiu para a melhoria da qualidade do curso, identificando pontos
de ajuste e propondo alternativas para superar as dificuldades?



19 Desenvolveu um trabalho conjunto com a equipe PRONATEC?

20 Apresentou  bom  nível  de  conhecimento  prático  e  teórico  dos
procedimentos, normas e padrões institucionais em suas atividades?

Observações:

PONTUAÇÃO MÁXIMA 80 100,00%

PONTUAÇÃO OBTIDA
                                                                                             

_____________________________________                              ____________________________________
                      Bolsista avaliado (a)                                                                                     Avaliador(a)



ANEXO III - FICHA DE AVALIAÇÃO DO SUPERVISOS DE CURSO

PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO

AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO

IFPE

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
SUPERVISOR DE CURSO

Bolsista: Data:

Campus:

(   ) Autoavaliação (   ) Avaliação da Coordenação Adjunta (   ) Avaliação dos 
Apoios

Para cada critério avaliativo atribua pontos, numa escala de 1 a 4, conforme legenda:
1= Nunca; 2 = Pouco; 3= Muito; 4= Sempre

Nº Critérios
NOTA

1 2 3 4

1 Coordenou a elaboração da proposta de implantação dos cursos, em
articulação com as áreas acadêmicas?

2 Sugeriu  as  ações  de  suporte  tecnológico  necessárias  durante  o
processo de formação, prestando informações ao coordenador adjunto?

3 Coordenou as atividades de planejamento do ensino junto à equipe de
professores?

4 Incentivou a promoção da acessibilidade para a plena participação de
pessoas com deficiência?

5 Apresentou  ao  coordenador  adjunto  relatório  das  atividades  e  do
desempenho dos estudantes?

6 Sugeriu, quando necessário, ajustes na metodologia utilizada?

7 Analisou e acompanhou o desempenho do curso?

8 Supervisionou a atualização dos registros de frequência e desempenho
acadêmico dos beneficiários no SISTEC?

9 Fez  a  articulação  com  a  escola  de  ensino  médio  para  que  haja
compatibilidade entre os projetos pedagógicos?

10 Foi assíduo nas suas atividades?

11 Foi pontual nos horários das suas atividades?

12 Apresentou bom nível de organização nas atividades desempenhadas?

13 Cumpriu os prazos estabelecidos para cada atividade desenvolvida?

14 Manteve  bom  relacionamento  com  os  demais  profissionais  e
estudantes?

15 Apresentou postura proativa diante dos problemas e necessidades que 
surgem?



16 Comunicou-se de forma clara e objetiva?

17 Participou dos encontros promovidos pela coordenação adjunta?

18 Identificou  e  comunicou  ao  coordenador  adjunto  pontos  de  ajustes
visando à melhoria da qualidade do curso?

19 Estimulou o respeito à diversidade,  de forma a garantir  o  acesso de
todos ao conhecimento?

20 Ofereceu ações de apoio aos processos de ensino e de aprendizagem?

21 Desenvolveu um trabalho conjunto com a equipe PRONATEC?

22 Apresentou  bom  nível  de  conhecimento  prático  e  teórico  dos
procedimentos, normas e padrões institucionais em suas atividades?

Observações:

PONTUAÇÃO MÁXIMA 88 100,00%

PONTUAÇÃO OBTIDA

                                                                                             

_____________________________________                              ____________________________________
                      Bolsista avaliado (a)                                                                                     Avaliador(a)



ANEXO IV - FICHA DE AVALIAÇÃO DO ORIENTADOR

I
PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO

AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO

IFPE

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
ORIENTADOR

Bolsista: Data:

Campus:

(   ) Autoavaliação (   ) Avaliação da Coordenação 
Adjunta 

(   ) Avaliação do 
Professor

Para cada critério avaliativo atribua pontos, numa escala de 1 a 4, conforme legenda:
1= Nunca; 2 = Pouco; 3= Muito; 4= Sempre

Nº Critérios
Nota

1 2 3 4

1 Acompanhou as atividades e a frequência dos estudantes, atuando em
conjunto com os demais profissionais para prevenir a evasão?

2 Desenvolveu estratégias de apoio à permanência dos estudantes?

3 Articulou  as  ações  de  acompanhamento  pedagógico  relacionadas  ao
acesso, à permanência, ao êxito e à inserção socioprofissional? 

4 Realizou atividades de divulgação junto aos demandantes, apresentando
as ofertas da instituição? 

5 Promoveu atividades de sensibilização e integração entre os estudantes
e equipes da Bolsa-Formação? 

6 Articulou ações de inclusão produtiva em parceria com as agências do
Serviço Nacional de Emprego (SINE)?  

7 Prestou serviços  de atendimento  e  apoio  acadêmico às pessoas com
deficiência?

8 Foi assíduo nas suas atividades?

9 Foi pontual nos horários das suas atividades?

10 Apresentou bom nível de organização nas atividades desempenhadas?

11 Cumpriu os prazos estabelecidos para cada atividade desenvolvida?

12 Manteve bom relacionamento com os demais profissionais e estudantes?

13 Apresentou postura proativa diante dos problemas e necessidades que 
surgem?

14 Comunicou-se de forma clara e objetiva?

15 Participou dos encontros promovidos pela coordenação adjunta?

16 Identificou  e  comunicou  ao  coordenador  adjunto  pontos  de  ajustes



visando à melhoria da qualidade do curso?

17 Estimulou o respeito à diversidade, de forma a garantir o acesso de todos
ao conhecimento?

18 Ofereceu ações de apoio aos processos de ensino e de aprendizagem?

19 Desenvolveu um trabalho conjunto com a equipe PRONATEC?

20 Apresentou  bom  nível  de  conhecimento  prático  e  teórico  dos
procedimentos, normas e padrões institucionais em suas atividades?

Observações:

PONTUAÇÃO MÁXIMA 88 100,00%

PONTUAÇÃO OBTIDA
                                                                                        

     
_____________________________________                              ____________________________________
                      Bolsista avaliado (a)                                                                                     Avaliador(a)



ANEXO V - FICHA DE AVALIAÇÃO DO APOIO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS E
ADMINISTRATIVAS

PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO

AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO

IFPE

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
APOIO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS

Bolsista: Data:

Campus:

(   ) Autoavaliação (   ) Avaliação da Coordenação 
Geral ou Adjunta

(   ) Avaliação do 
Supervisor

Para cada critério avaliativo atribua pontos, numa escala de 1 a 4, conforme legenda:
1= Nunca; 2 = Pouco; 3= Muito; 4= Sempre

Nº Critérios
Nota

1 2 3 4

1 Apoiou a gestão acadêmica e administrativa das turmas

Acompanhou e subsidiou a atuação dos professores

2 Auxiliou  os  professores  no  registro  da  freqüência  e  do  desempenho
acadêmico dos estudantes no SISTEC 

3 Participou dos encontros de coordenação 

4 Realizou  a  matrícula  dos  estudantes,  a  emissão  de  certificados  e  a
organização  de  pagamentos  dos  bolsistas,  entre  outras  atividades
administrativas e de secretaria determinadas pelos coordenadores geral
e adjunto 

5 Prestou apoio técnico em atividades laboratoriais ou de campo 

6 Prestou serviços  de atendimento  e  apoio  acadêmico às pessoas com
deficiência 

7 Foi assíduo nas suas atividades

8 Foi pontual nos horários das suas atividades

9 Apresentou bom nível de organização nas atividades desempenhadas

10 Cumpriu os prazos estabelecidos para cada atividade desenvolvida

11 Manteve bom relacionamento com os demais profissionais 

12 Apresentou postura proativa diante dos problemas e necessidades que 
surgem

13 Comunicou-se de forma clara e objetiva

14 Desenvolveu um trabalho conjunto com a equipe PRONATEC

15 Apresentou  bom  nível  de  conhecimento  prático  e  teórico  dos



procedimentos, normas e padrões institucionais em suas atividades

Observações:

PONTUAÇÃO MÁXIMA 60 100,00%

PONTUAÇÃO OBTIDA
                                               

                                              
_____________________________________                              ____________________________________
                      Bolsista avaliado (a)                                                                                     Avaliador(a)



ANEXO VI - FICHA DE AVALIAÇÃO DO COORDENADOR ADJUNTO DO CAMPUS

I PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO

ENSINO TÉCNICO E EMPREGO

IFPE

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
COORDENADOR ADJUNTO DO CAMPUS

Bolsista: Data:

Campus:

(   ) Autoavaliação (   ) Avaliação do Supervisor (   ) Avaliação do orientador

Para cada critério avaliativo atribua pontos, numa escala de 1 a 4, conforme legenda:
1= Nunca; 2 = Pouco; 3= Muito; 4= Sempre

Nº Critérios
Nota

1 2 3 4

1 Coordenou  e  acompanhou  as  atividades  administrativas,  incluindo  a
seleção dos estudantes pelos demandantes, a capacitação e supervisão
dos professores e demais profissionais envolvidos nos cursos?

2 Coordenou o processo de seleção da equipe de profissionais?

3 Garantiu a manutenção das condições materiais e institucionais para o
desenvolvimento dos cursos?

4 Coordenou  e  acompanhou  as  atividades  acadêmicas  de  docentes  e
discentes,  monitorando  o  desenvolvimento  dos  cursos  para  identificar
eventuais  dificuldades  e  tomar  providências  cabíveis  para  sua
superação?

5 Acompanhou  os  cursos,  propiciando  ambientes  de  aprendizagem
adequados  e  mecanismos  que  assegurassem  o  cumprimento  do
cronograma e objetivos de cada curso?

6 Organizou a pactuação de vagas para a oferta da Bolsa-Formação,  a
montagem  de  turmas  e  os  instrumentos  de  controle  acadêmico  e  de
monitoramento?

7 Manteve atualizados, para fins de controle, os dados cadastrais de todos
os profissionais bolsistas?

8 Elaborou  e  encaminhou  ao  coordenador-geral  relatório  mensal  de
frequência e desempenho dos profissionais envolvidos na implementação
da Bolsa-Formação, apresentando relação mensal de bolsistas aptos e
inaptos para recebimento de bolsas?

9 Recebeu os avaliadores externos indicados pela SETEC/MEC e prestou-
lhes informações sobre o andamento dos cursos?

10 Organizou a assistência estudantil dos beneficiários da Bolsa-Formação?

11 Foi assíduo nas suas atividades?



12 Foi pontual nos horários das suas atividades?

13 Apresentou bom nível de organização nas atividades desempenhadas?

14 Cumpriu os prazos estabelecidos para cada atividade desenvolvida?

15 Manteve bom relacionamento com os demais profissionais ?

16 Apresentou postura proativa diante dos problemas e necessidades que 
surgiram?

17 Comunicou-se de forma clara e objetiva?

18 Participou dos encontros promovidos pela coordenação geral?

19 Identificou e comunicou ao coordenador geral pontos de ajustes visando
à melhoria da qualidade do curso?

20 Estimulou o respeito à diversidade, de forma a garantir o acesso de todos
ao conhecimento?

21 Ofereceu ações de apoio aos processos de ensino e de aprendizagem?

22 Desenvolveu um trabalho conjunto com a equipe PRONATEC?

23 Apresentou  bom  nível  de  conhecimento  prático  e  teórico  dos
procedimentos, normas e padrões institucionais em suas atividades?

Observações:

PONTUAÇÃO MÁXIMA 92 100,00%

PONTUAÇÃO OBTIDA

                                                                                             
_____________________________________                              ____________________________________
                      Bolsista avaliado (a)                                                                                     Avaliador(a)



ANEXO VII - FICHA DE AVALIAÇÃO DO COORDENADOR ADJUNTO DA REITORIA

PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO

AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO

IFPE

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
COORDENADOR ADJUNTO DA REITORIA

Bolsista: Data:

Campus:

(   ) Autoavaliação (   ) Avaliação do Coordenador Geral

Para cada critério avaliativo atribua pontos, numa escala de 1 a 4, conforme legenda:
1= Nunca; 2 = Pouco; 3= Muito; 4= Sempre

Nº Critérios
Nota

1 2 3 4

1 Orientou os Coordenadores Adjuntos dos Campi diante de situações  que
necesstavam de esclarecimento ou direcionamento? 

2 Atuou  na  elaboração  de  documentos  norteadores  das  atividades  do
PRONATEC no IFPE?

3 Elaborou  e  encaminhou  ao  coordenador-geral  relatório  mensal  de
frequência e desempenho dos profissionais envolvidos na implementação
da Bolsa-Formação, apresentando relação mensal de bolsistas aptos e
inaptos para recebimento de bolsas? (Coord. Administrativa)
Assessorou a  coordenação  geral  na  condução  de análises  e  estudos
sobre os cursos, desenvolvendo estratégias para a melhoria da qualidade
das  atividades  desenvolvidas,  observando  as  especificidades  dos
Campi? (Coord. Pedagógica)

4 Assessorou  a  tomada  de  decisões  administrativas,  logísticas  e
pedagógicas  que  garantissem  infraestrutura  adequada  para  as
atividades?

5 Manteve atualizados, para fins de controle, os dados cadastrais de todos
os profissionais bolsistas? (Coord. Administrativa)
Auxiliou  na  construção  e  reformulação  dos  Projetos  Pedagógicos  dos
Cursos? (Coord. Pedagógica)

6 Conduziu  a  avaliação  dos  profissionais  bolsistas  da  Reitoria,
sistematizando  os  resultados  e  encaminhando  relatório  para  a
coordenação geral?

7 Assessorou  o  coordenador  geral  na  construção  de  instrumentos   de
controle emonitoramento  dos processos de pactuação de vagas para a
oferta  da  Bolsa-Formação  e  montagem  de  turmas?  (Coord.
Administrativa)
Assessorou o coordenador-geral nas ações relativas à oferta da Bolsa-
Formação  em  cada  Campus da  instituição,  no  desenvolvimento,  na
avaliação, na adequação, no ajuste da metodologia de ensino adotada?



(Coord. Pedagógica)

8 Recebeu os avaliadores externos indicados pela SETEC/MEC e prestou-
lhes informações sobre o andamento dos cursos?

9 Foi assíduo nas suas atividades?

10 Foi pontual nos horários das suas atividades?

11 Apresentou bom nível de organização nas atividades desempenhadas?

13 Cumpriu os prazos estabelecidos para cada atividade desenvolvida?

14 Manteve bom relacionamento com os demais profissionais?

15 Apresentou postura proativa diante dos problemas e necessidades que 
surgiram?

16 Comunicou-se de forma clara e objetiva?

17 Participou dos encontros promovidos pela coordenação geral?

18 Desenvolveu um trabalho conjunto com a equipe PRONATEC?

19 Apresentou  bom  nível  de  conhecimento  prático  e  teórico  dos
procedimentos, normas e padrões institucionais em suas atividades?

Observações:

                 
PONTUAÇÃO MÁXIMA 76 100,00%

PONTUAÇÃO OBTIDA
                                                                

            
_____________________________________                              ____________________________________
                      Bolsista avaliado (a)                                                                                     Avaliador(a)



ANEXO VIII - FICHA DE AVALIAÇÃO DO COORDENADOR GERAL

PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO

ENSINO TÉCNICO E EMPREGO

IFPE

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
COORDENADOR GERAL

Bolsista: Data:

Campus:

(   ) Autoavaliação (   ) Avaliação do Coordenador Adjunto (   ) Avaliação da 
PROEXT

Para cada critério avaliativo atribua pontos, numa escala de 1 a 4, conforme legenda:
1= Nunca; 2 = Pouco; 3= Muito; 4= Sempre

Nº Critérios
Nota

1 2 3 4

1 Coordenou  todas  as  ações  relativas  à  oferta  da  Bolsa-Formação  nos
diferentes  cursos  oferecidos  nas  unidades  da  instituição  de  modo  a
garantir condições materiais e institucionais para o desenvolvimento do
conjunto das atividades?

2 Coordenou  e  acompanhou  as  atividades  administrativas,  tomando
decisões de caráter gerencial,  operacional e logístico necessárias para
garantir a infraestrutura adequada para as atividades dos cursos?

3 Coordenou e acompanhou as atividades acadêmicas, supervisionando as
turmas da Bolsa-Formação e os controles acadêmicos? 

4 Coordenou as atividades de capacitação e atualização dos profissionais,
bem como os encontros?

5 Avaliou  os  relatórios  mensais  de  frequência  e  desempenho  dos
profissionais envolvidos na implementação da Bolsa-Formação e aprovou
os pagamentos àqueles que fizeram jus à bolsa no período avaliado?

6 Solicitou  ao  ordenador  de  despesa  da  instituição  a  efetivação  dos
pagamentos devidos aos profissionais?

7 Participou dos processos de pactuação de vagas da instituição?

8 Recebeu os avaliadores externos indicados pela SETEC/MEC e prestou-
lhes informações sobre o andamento dos cursos?

9 Supervisionou a prestação da assistência estudantil dos beneficiários da
Bolsa-Formação,  na  perspectiva  de  que  fosse  assegurado  o  que
estabelece o parágrafo 4° do artigo 6º da Lei n°12.513, de 26 de outubro
de 2011?

10 Promoveu  reuniões  com  a  os  coordenadores  adjuntos  pronatec  para
discutir  assuntos  pertinentes  ao  desenvolvimento  das  atividades  nos
Campi?



11 Orientou os Coordenadores Adjuntos em situações que necessitavam de
esclarecimentos e/ou direcionamento?

12 Apresentou bom nível de organização nas atividades desempenhadas?

13 Cumpriu os prazos estabelecidos para cada atividade desenvolvida?

14 Manteve bom relacionamento com os demais profissionais?

15 Apresentou postura proativa diante dos problemas e necessidades que
surgiram?

16 Comunicou-se de forma clara e objetiva?

17 Desenvolveu um trabalho conjunto com PRONATEC?

18 Apresentou  bom  nível  de  conhecimento  prático  e  teórico  dos
procedimentos, normas e padrões institucionais em suas atividades?

Observações:

                                                     

            
PONTUAÇÃO MÁXIMA 72 100,00%

PONTUAÇÃO OBTIDA
                            

_____________________________________                              ____________________________________
                      Bolsista avaliado (a)                                                                                     Avaliador(a)


