QUESTIONÁRIO – PROFESSOR

1ª – MISSÃO E PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Missão da Faculdade AGES: “estimular o desenvolvimento regional, através da
qualificação para o mercado de trabalho, atendendo as expectativas de ascensão
profissional e social dos alunos, contribuindo, assim, para a melhoria educacional d
região ”.
As ações desenvolvidas pela Faculdade são coerentes com a sua missão.
1. Conhece os Planos de Desenvolvimento Institucional
2. Aplicabilidade da gestão participativa.

2ª – POLÍTICA PARA ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO
Avalie o Coordenador do Colegiado
3.
4.
5.
6.

Relacionamento com os professores.
Disponibilidade do coordenador.
Reuniões organizadas pelo colegiado para debater situações pedagógicas.
Acompanha as ações do colegiado com frequência, pessoalmente (escuta) ou
com recursos da comunicação (e-mail, impressos etc.)?
7. Apresenta habilidades para solução de problemas?
8. Eventos organizados pelo colegiado.
9. Orientação para os objetivos do projeto integrador.
Orientação pedagógica
10. Acompanha os processos de ensino aprendizagem na IES?
11. Apresenta habilidades para solução de problemas?
12. Objetivos da semana acadêmica.
13. Métodos
14. Diversidade de instrumentos de avaliação (Avaliações, fichamento, portfólio,
P.U.).
15. A IES oferece estrutura para a aplicação prática dos conteúdos de ensino.
Curso e alunos
16. O curso atende as suas expectativas?
17. O processo de avaliação atende as expectativas do curso?
18. Apresentação do Projeto Pedagógico do curso.

19. Relacionamento entre os discentes.
20. Assiduidade e comprometimento dos discentes.
21. Compatibilidade de carga horária com conteúdos da disciplina
22. Disponibilidade de materiais para a sua disciplina.
Atividades complementares
23. Semana de Leitura
24. Cursos PAEBS
25. Espaço Transdisciplinar de Educação?
Pesquisa
26. Está envolvido em alguma atividade de pesquisa.
27. Frequência de eventos científicos na instituição.
Extensão
28. Participa de atividades de extensão.
29. Relação Pesquisa-Extensão.
30. Impacto das ações de extensão.

3ª – RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO
31. Realização de projetos sociais.
32. Relacionamento com o setor público e privado.
33. Ações para incubadoras de empresas, empresas júnior, captação de recursos, etc.

4ª COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE
34. Processo de comunicação interna.
35. Os meios de comunicação possibilitam a disseminação da informação para o
público externo.
36. Ouvidoria “A palavra é sua”.

5ª POLÍTICA DE PESSOAL
37. A estrutura física da Faculdade permite boas condições de trabalho?
38. Possibilidade de crescimento profissional.
39. Relacionamento com diretores e demais colegas de trabalho.
40. Programa de capacitação de funcionários.
41. O número de colaboradores é suficiente para a amplitude da IES.

6ª – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL
42. Planejamento de ações e atividades para a instituição e colegiado.
43. Disponibilidade do Diretor.
44. Interesse do gestor pelas reivindicações.
45. Atuação do Núcleo Docente Estruturante

7ª INFRAESTRUTURA
46. Segurança no Campus.
47. Limpeza no Campus.
48. Acessibilidade do Campus.
49. Sala de aula
a. Luminosidade
b. Adequada à quantidade de alunos.
50. Instalações físicas da IES;
51. Instalações adequadas para portadores de necessidades especiais.
52. Laboratórios adequados às práticas pedagógicas.
53. A biblioteca possui livros e periódicos recomendados para a disciplina.
54. Sistemas e internet da IES.
55. Disposição de equipamentos tecnológicos para as atividades pedagógicas.
56. Disposição e organização dos módulos.
57. Estacionamento
a. Segurança
b. Espaço
c. Escoamento
58. Reprodução gráfica
59. Restaurantes e lanchonetes.
a. Qualidade, diversidade e inovação de produtos
b. Atendimento
c. Instalações físicas

8ª PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO
60. Processo de Avaliação Institucional da Faculdade AGES.
61. Divulgação dos resultados do processo de Avaliação Institucional.
62. Enquanto professor, mantém algum processo de autoavaliação para melhorar o
seu desempenho em sala de aula.

9ª SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

63. Disponibilidade de recursos para a execução de eventos e projetos.
64. Eficiência na aplicação dos recursos financeiros

