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AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2022.1

QUESTÕES ENCONTRADAS: 52

1. DIMENSÃO I

A MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Missão, Planos e Projetos Institucionais

A Missão da Faculdade Ieducare - FIED realizar atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão e 
Responsabilidade Social de forma a preservar, produzir, sistematizar e difundir as ideias e os conhecimentos 
filosóficos, científicos, culturais e tecnológicos, ampliando a formação integral do ser humano para o 
exercício profissional, visando ao desenvolvimento local, regional e nacional, na perspectiva da construção 
de uma sociedade mais justa e democrática.

No seu dia a dia, você tem percebido que as atividades desenvolvidas na instituição seguem essa missão?

2. DIMENSÃO II

A POLÍTICA PARA O ENSINO, A PESQUISA, A EXTENSÃO E A PÓS-GRADUAÇÃO

Política de Ensino



O currículo do curso atende às necessidades de sua formação?

3. Os conteúdos e programas das disciplinas atendem (contribuem) com a sua formação profissional e 
pessoal?

4. A interatividade entre as aulas teóricas e práticas contribuem para a sua formação profissional?



5. A avaliação apresentada pelo professor, para suas disciplinas, é adequada aos conteúdos trabalhados?5

6. Política de Pesquisa

Conhece ou participa de algum grupo de pesquisa ou de estudos (iniciação científica)?



7. Participa de eventos científicos na instituição ou fora, incentivado pelos professores?

8. Você considera que a instituição incentiva ou divulga a política de pesquisa?



9. Política de Extensão

Conhece ou participa dos Projetos de Extensão da Instituição?

10. Os meios de divulgação dos Projetos de Extensão atendem suas necessidades?

11. No desenvolvimento do Projeto de Extensão, o apoio da Instituição para o projeto atende suas 
necessidades?



12. Política Pós-Graduação

Você tem conhecimento dos cursos de Pós-Graduação da Instituição?

13. DIMENSÃO III

A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO

Responsabilidade Social - contribuição da Instituição em relação

À inclusão social



14. Ao desenvolvimento econômico e social

15. À defesa do meio ambiente



16. À memória cultural, à produção artística e ao patrimônio cultural

17. DIMENSÃO IV

A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

Comunicação do UNINTA com a Comunidade Acadêmica e com a Sociedade

Como você considera a comunicação da instituição com a comunidade acadêmica?

18. Os serviços da Ouvidoria contribui para o diálogo entre a instituição e a Comunidade Acadêmica?



19. DIMENSÃO V

POLÍTICAS DE PESSOAL

Política de Pessoal

O desempenho da Coordenação de seu curso atende as suas necessidades?

20. O atendimento da Secretaria Geral atende as suas necessidades?



21. O atendimento do setor do Tesouraria/FIES atende as suas necessidades?

22. O pessoal técnico da biblioteca demonstra um bom nível de formação e auxiliam na consulta?



23. As informações prestadas pela recepção e o portaria atende as suas necessidades?

24. O pessoal técnico dos laboratórios demonstra um bom nível de formação e auxiliam na consulta?

25. DIMENSÃO VI

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO

Organização e Gestão

Qual a sua satisfação em fazer parte da Instituição?



26. Qual a sua satisfação com a gestão da Instituição?

27. DIMENSÃO VII

INFRAESTRUTURA FÍSICA

Avalie a Infraestrutura física e tecnológica da Instituição

O espaço físico e mobiliário das salas de aula



28. Os equipamentos didáticos (data show, tv, vídeo, outros) disponíveis na sala de aula 

29. Os laboratórios disponíveis para as atividades práticas 



30. O espaço físico e a distribuição dos equipamentos nos laboratórios

31. A área de convivência

32. As instalações sanitárias e o serviço de limpeza



33. A quantidade e qualidade dos equipamentos de informática

34. A qualidade de conexão de internet



35. O espaço físico, mobiliário e acervo da biblioteca

36. Os recursos didáticos e tecnológicos ( sala virtual, ecossistema de aprendizagem)

37. O sistema de acadêmico (TOTVS)



38. A atualização do acervo de livros

39. A área disponível para estudo na biblioteca



40. O acesso às Bibliotecas virtuais

41. Acessibilidade

Você avalia que a arquitetura da Instituição(rampas, elevadores, sanitários adaptados, vagas nos 
estacionamentos, mobiliário, equipamentos, etc.) é inclusiva? 

42. DIMENSÃO VIII

PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO

Planejamento e Avaliação Institucional



Você detectou melhoras na instituição decorrentes de avaliações anteriores?

43. Você teve conhecimento dos resultados da última avaliação interna (CPA)?

44. DIMENSÃO IX

POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES

Como você avalia a Política de atendimento ao estudante

Programa de Monitoria



45. Apoio Psicopedagógico (Clínica de Psicopedagogia)

46. Acolhimento ao Ingressante



47. As ações de acessibilidade (física, comunicacional, digital...) na Instituição.

48. Programa de Intercâmbio e Mobilidade Acadêmica

49. Estímulos para participar de eventos externos?



50. Estágios Não Obrigatório

51. Formas de financiamento da Instituição (PRAVALER; FIES; P-FIES, CREDIES)?



52. Política de Acompanhamento ao Egresso

Você conhece a Política de Acompanhamento ao Egresso?


