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Dados Gerais

Título: AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UFPI 2020/2021 - Discentes de Graduação
- Colégios Técnicos

Descrição: Caro(a) Aluno(a), Em observância à Lei 10.861/2004, faremos a nossa autoavaliação
institucional, tomando-se como referencial os anos de 2020-2021. Contamos com a
sua colaboração para avaliarmos a nossa instituição com o objetivo de identificarmos
os pontos que precisam ser fortalecidos, visando a melhoria da qualidade e o
crescimento institucional em todas as áreas de atuação acadêmica. Há necessidade de
opinarmos sobre as dimensões que integram o Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (SINAES). Assinale NÃO SEI OPINAR naqueles itens sobre os
quais julga não ter conhecimento suficiente para responder. Sua participação faz a
diferença!

Perguntas do Questionário

DIMENSÃO 1 - A MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI)

1. Você conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional (2020-2024) da UFPI?

  (a) Sim

  (b) Não

  (c) Parcialmente

  (d) Não sei opinar

2. A UFPI tem o compromisso de “promover a educação superior de qualidade, com vista à formação de sujeitos comprometidos
com a ética e capacitados para atuarem em prol do desenvolvimento regional, nacional e internacional”?

  (a) Sim

  (b) Não

  (c) Parcialmente

  (d) Não sei opinar

DIMENSÃO 2 - AS POLÍTICAS PARA O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO

3. A matriz curricular do Projeto Pedagógico do seu Curso (PPC) é adequada à formação pretendida para o futuro profissional?

  (a) Sim

  (b) Não

  (c) Parcialmente

  (d) Não sei opinar

4. No período remoto as atividades de ensino, pesquisa e extensão estavam articuladas com as propostas do Projeto Pedagógico
do Curso?

  (a) Sim

  (b) Não

  (c) Parcialmente

  (d) Não sei opinar
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5. Qual seu grau de satisfação com relação ao atendimento da coordenação do curso aos discentes no período remoto?

  (a) Excelente

  (b) Bom

  (c) Regular

  (d) Ruim

  (e) Não sei opinar

6. Respeitando a especificidade de cada disciplina, no período remoto houve articulação entre teoria e prática na
operacionalização do currículo do seu curso técnico?

  (a) Sim

  (b) Não

  (c) Parcialmente

  (d) Não sei opinar

7. O estágio obrigatório é realizado em um momento adequado dentro do fluxograma do curso?

  (a) Sim

  (b) Não

  (c) Parcialmente

  (d) Não sei opinar - não estou no período de estágio obrigatório

  (e) Não se aplica - não há previsão de estágio obrigatório no projeto pedagógico do curso

  (f) Estágio não realizado - devido ao período remoto

8. O estágio obrigatório é relevante para sua formação?

  (a) Sim

  (b) Não

  (c) Parcialmente

  (d) Não sei opinar - não estou no período de estágio

  (e) Não se aplica - não há previsão de estágio obrigatório no projeto pedagógico do curso

9. No período remoto, a UFPI possibilitou a mobilidade acadêmica para instituições nacionais e internacionais para realização de
atividade de ensino e pesquisa?

  (a) Sim

  (b) Não

  (c) Parcialmente

  (d) Não sei opinar

10. Sobre a realização de atividades de iniciação científica no período remoto:

  (a) Ocorreu normalmente

  (b) Ocorreu mas a pandemia prejudicou minha iniciação científica

  (c) Minha iniciação científica teve que ser cancelada

  (d) Não participo de atividades de iniciação científica

11. No período remoto, a realização de atividades científico-culturais (atividades complementares: congressos, seminários,
encontros etc.), ocorreu:

  (a) Frequentemente

  (b) Ocasionalmente

  (c) Não ocorreu

  (d) Não sei opinar

12. Você está satisfeito com o seu curso?

  (a) Sim

  (b) Não

  (c) Parcialmente

13. No período remoto houve divulgação das atividades disponíveis de ensino, pesquisa e extensão?

  (a) Sim

  (b) Não

  (c) Parcialmente
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  (d) Não sei opinar

14. Você considera que o tempo gasto com as atividades remotas (síncronas/assíncronas) é compatível com a carga horaria das
disciplinas?

  (a) É compatível com a carga horária das disciplinas

  (b) Não é compatível com a carga horária das disciplinas

  (c) Na grande maioria, é compatível com a carga horária das disciplinas

  (d) Na grande maioria, não é compatível com a carga horária das disciplinas

DIMENSÃO 3 - A RESPONSABILIDADE SOCIAL

15. No período remoto, você recebeu da UFPI alguma bolsa de apoio (ações afirmativas) e outras ações de interesse social?

  (a) Sim

  (b) Não

  (c) Não sei opinar

16. Durante o período remoto, a UFPI proporcionou condições de acessibilidade arquitetônica (rampas, banheiros adaptados,
telefones e bebedouros em altura compatível e estacionamento demarcado para pessoas com deficiência)?

  (a) Sim

  (b) Não

  (c) Parcialmente

  (d) Não sei opinar - desconheço

  (e) Não sei opinar - por estar em atividade remota no período 2020-2021

17. Durante o período remoto, a UFPI proporcionou condições de acessibilidade metodológica e nas comunicações (quebra de
barreiras nas metodologias de ensino, presença de intérpretes de LIBRAS)?

  (a) Sim

  (b) Não

  (c) Parcialmente

  (d) Não sei opinar - desconheço

18. Durante o período remoto, a UFPI proporcionou a divulgação do conhecimento para setores da comunidade através de cursos,
palestras, seminários e eventos científicos no formato on-line?

  (a) Sim

  (b) Não

  (c) Parcialmente

  (d) Não sei opinar - desconheço

19. Durante o período remoto, a UFPI proporcionou ações que promovam iniciativas de incubadoras, empresas juniores e
capacitação de recursos?

  (a) Sim

  (b) Não

  (c) Parcialmente

  (d) Não sei opinar - desconheço

DIMENSÃO 4 - A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

20. Como você avalia os meios de comunicação da UFPI (site, jornal, informativo, sistema acadêmico, revistas, redes sociais etc.)
utilizados no período remoto?

  (a) Excelentes

  (b) Bons

  (c) Regulares

  (d) Ruins

  (e) Não sei opinar

21. Você conhece o serviço de OUVIDORIA da UFPI?

  (a) Sim

  (b) Não

  (c) Parcialmente

  (d) Não sei opinar

22. A UFPI apresenta boa imagem pública junto à sociedade piauiense?
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  (a) Sim

  (b) Não

  (c) Parcialmente

  (d) Não sei opinar

DIMENSÃO 5 - POLÍTICAS DE PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

23. Você está satisfeito com a conduta profissional dos gestores e técnico-administrativos (secretários e pessoal de atendimento
ao público) nos diversos setores da UFPI durante o período remoto?

  (a) Sim

  (b) Não

  (c) Parcialmente

  (d) Não sei opinar

24. Você está satisfeito com a conduta profissional dos docentes da UFPI durante as aulas remotas?

  (a) Sim

  (b) Não

  (c) Parcialmente

  (d) Não sei opinar

DIMENSÃO 6 - ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO (REPRESENTAÇÃO NOS DIVERSOS CONSELHOS E
COLEGIADOS)

25. Como você avalia a forma de organização e gestão da UFPI durante o período remoto?

  (a) Excelente

  (b) Boa

  (c) Regular

  (d) Ruim/péssima

  (e) Não sei opinar

26. Durante o período remoto, o funcionamento e a representatividade dos Colegiados e Conselhos da UFPI cumpriram os
dispositivos regimentais e estatutários?

  (a) Sim

  (b) Não

  (c) Parcialmente

  (d) Não sei opinar

DIMENSÃO 7 - INFRAESTRUTURA GERAL

27. Como você avalia as salas de aula da UFPI (considerando acústica, luminosidade, ventilação, refrigeração, Datashow,
carteiras, etc.)?

  (a) Excelentes

  (b) Boas

  (c) Regulares

  (d) Ruins/péssimas

  (e) Não sei opinar - por estar em atividade remota no período 2020-2021

28. Como você avalia as salas virtuais/plataformas usadas pelos professores (Meet, Zoom, Youtube) durante o período remoto?

  (a) Excelentes

  (b) Boas

  (c) Regulares

  (d) Ruins/péssimas

  (e) Não sei opinar

29. Como você avalia as ferramentas usadas para realização de atividades ou avaliações (SIGAA, Google Forms) durante o
período remoto?

  (a) Adequadas

  (b) Parcialmente adequadas

  (c) Inadequadas

  (d) Não sei opinar

30. Como você avalia os laboratórios de informática?
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  (a) Excelentes

  (b) Bons

  (c) Regulares

  (d) Ruins/péssimos

  (e) Não se aplica (devido lotação/inexistência)

  (f) Não sei opinar - por estar em atividade remota no período 2020-2021

31. Como você avalia os laboratórios de atividades práticas?

  (a) Excelentes

  (b) Bons

  (c) Regulares

  (d) Ruins/péssimos

  (e) Não se aplica (devido lotação/inexistência)

  (f) Não sei opinar - por estar em atividade remota no período 2020-2021

32. Como você avalia os serviços de internet e os recursos de tecnologia de informação e comunicação da UFPI?

  (a) Excelentes

  (b) Bons

  (c) Regulares

  (d) Ruins/péssimos

  (e) Não sei opinar - por estar em atividade remota no período 2020-2021

33. Como você avalia as clínicas/hospitais de ensino de práticas?

  (a) Excelentes

  (b) Boas

  (c) Regulares

  (d) Ruins/péssimas

  (e) Não se aplica - o curso não utiliza

  (f) Não sei opinar - por estar em atividade remota no período 2020-2021

34. Como você avalia os serviços oferecidos pela Biblioteca Comunitária no período remoto (negociação de multas anteriores,
devoluções agendadas, emissão de nada consta e de ficha catalográfica, acesso ao Portal de Periódicos da Capes, Repositório
Institucional, minicursos e treinamentos, canal da Biblioteca no Youtube e publicações no formato digital)?

  (a) Excelentes

  (b) Bons

  (c) Regulares

  (d) Ruins/péssimos

  (e) Não utilizei nenhum desses serviços

  (f) Não sei opinar

35. Como você avalia os materiais disponibilizados pelos docentes para estudo (Livros, PDF, Artigos, Cartilhas) durante o período
remoto?

  (a) Excelentes

  (b) Bons

  (c) Regulares

  (d) Ruins/péssimos

  (e) Não sei opinar

36. Como você avalia os auditórios da UFPI?

  (a) Excelentes

  (b) Bons

  (c) Regulares

  (d) Ruins/péssimos

  (e) Não disponível no Campus ou Centro

  (f) Não sei opinar - por estar em atividade remota no período 2020-2021

37. Como você avalia as áreas de convivência/lazer e as lanchonetes da UFPI?
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  (a) Excelentes

  (b) Boas

  (c) Regulares

  (d) Ruins/péssimas

  (e) Não sei opinar - por estar em atividade remota no período 2020-2021

38. Como você avalia os bebedouros da UFPI?

  (a) Excelentes

  (b) Bons

  (c) Regulares

  (d) Ruins/péssimos

  (e) Não sei opinar - por estar em atividade remota no período 2020-2021

39. Como você avalia os bebedouros da UFPI?

  (a) Excelentes

  (b) Bons

  (c) Regulares

  (d) Ruins/péssimos

  (e) Não sei opinar - por estar em atividade remota no período 2020-2021

40. Como você avalia as condições de acesso e segurança ao público interno e externo na UFPI?

  (a) Excelentes

  (b) Boas

  (c) Regulares

  (d) Ruins/péssimas

  (e) Não sei opinar - por estar em atividade remota no período 2020-2021

41. Como você avalia o Restaurante Universitário, em termos de estrutura física e alimentação?

  (a) Excelente

  (b) Bom

  (c) Regular

  (d) Ruim/péssimo

  (e) Não sei opinar - por estar em atividade remota no período 2020-2021

42. Como você avalia a adaptação dos espaços da UFPI com instalação de pias/lavatórios e totens de álcool em gel?

  (a) Excelente

  (b) Boa

  (c) Regular

  (d) Ruim/péssima

  (e) Não sei opinar - por estar em atividade remota no período 2020-2021

DIMENSÃO 8 - O PLANEJAMENTO E A AVALIAÇÃO

43. Você tem conhecimento da existência e funcionamento da COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA), responsável pela
avaliação interna da UFPI?

  (a) Sim

  (b) Não

  (c) Parcialmente

  (d) Não sei opinar

44. Você tem conhecimento da utilização dos resultados da avaliação interna da UFPI no Planejamento Institucional e na gestão?

  (a) Sim

  (b) Não

  (c) Parcialmente

  (d) Não sei opinar

DIMENSÃO 9 - POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES

45. Durante o período remoto, a UFPI ofereceu apoio ao desenvolvimento acadêmico dos alunos, oportunizando a participação em
atividades científicas, técnicas, esportivas e culturais?



15/10/2021 18:24 SIGAdmin - Sistema de Administração dos Sistemas (Técnica e Gestão)

https://www.sigadmin.ufpi.br/admin/questionario/lista.jsf 7/7

Perguntas do Questionário

  (a) Sim

  (b) Não

  (c) Parcialmente

  (d) Não sei opinar - não utilizei

46. Durante o período remoto as políticas de apoio à permanência de estudantes (nivelamento, bolsas, alimentação) foram
adequadas?

  (a) Sim

  (b) Não

  (c) Parcialmente

  (d) Não sei opinar

47. Durante o período remoto, a UFPI ofereceu algum programa/auxílio de inclusão digital (bolsas, internet, equipamentos de
informática) para os alunos nesse formato de aula remota?

  (a) Sim

  (b) Não

  (c) Sim, mas eu não participo

  (d) Não sei opinar

48. Durante o período remoto os programas de apoio pedagógico e psicológico aos discentes foram adequados às demandas e ao
contexto social?

  (a) Sim

  (b) Não

  (c) Parcialmente

  (d) Não sei opinar

  (e) Nunca utilizei

  (f) Não se aplica - não disponível no Campus

DIMENSÃO 10 - SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

49. Durante o período remoto os recursos públicos gerenciados pela UFPI foram bem aplicados e atenderam às necessidades das
atividades de “Ensino, Pesquisa e Extensão” da Instituição?

  (a) Sim

  (b) Não

  (c) Parcialmente

  (d) Não sei opinar

50. Durante o período remoto houve transparência na gestão dos recursos financeiros da UFPI?

  (a) Sim

  (b) Não

  (c) Parcialmente

  (d) Não sei opinar

51. Comentários ou sugestões para melhorar a Avaliação Institucional da UFPI:

Resposta Dissertativa
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