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ENSINO
01. Qual o nível de exigência do curso?
(A) Exige muito de mim.
(B) Exige um pouco de mim.
(C) Exige na medida certa.
(D) Exige um pouco menos de mim.
(E) Exige muito menos de mim.
02. Qual a principal contribuição do curso?
(A) Obtenção de diploma de nível superior.
(B) Aquisição de cultura geral.
(C) Aquisição de formação humana e profissional.
(D) Aquisição de formação teórica.
(E) Expectativa de ganhos materiais.
03. Qual a importância dos planos de ensino das disciplinas (ementa, objetivo geral e específico, conteúdo,
metodologia, processos e critérios de avaliação, bibliografia básica e complementar e cronograma) no
desenvolvimento do curso?
(A) São altamente relevantes.
(B) São relevantes.
(C) São de pouca relevância.
(D) Não são relevantes.
(D) Não conheço plano de ensino.
04. Que técnica de ensino a maioria dos professores tem utilizado, predominantemente?
(A) Aulas expositivas, sem participação dos estudantes.
(B) Aulas expositivas, com participação dos estudantes.
(C) Aulas práticas.
(D) Trabalhos de grupo, desenvolvidos em sala de aula.
(E) Outra.
05. Que tipo de material é mais indicado pelos professores durante o curso?
(A) Livros-texto e/ou manuais.
(B) Apostilas e resumos.
(C) Cópias de trechos ou capítulos de livros.
(D) Artigos de periódicos especializados.
(E) Anotações manuais e cadernos de notas.
06. Que instrumentos de avaliação a maioria dos seus professores adota predominantemente?
(A) Provas escritas discursivas.
(B) Provas escritas, mesclando questões discursivas e objetivas.
(C) Somente testes objetivos.
(D) Trabalhos de grupo e/ou individuais.
(E) Provas práticas.
07. Qual a disponibilidade dos professores do curso para orientação extraclasse?
(A) Todos têm disponibilidade.
(B) A maioria tem disponibilidade.
(C) Cerca da metade tem disponibilidade.
(D) Menos da metade tem disponibilidade.
(E) Nenhum tem disponibilidade.
08. Os professores têm demonstrado domínio de conteúdo das disciplinas ministradas?
(A) Sim, todos.
(B) Sim, a maior parte deles.

(C) Sim, cerca de metade deles.
(D) Sim, menos da metade deles.
(E) Não, nenhum deles.
PESQUISA, EXTENSÃO, CULTURA E CIDADANIA
09. Você está(esteve) envolvido(a) em algum projeto de pesquisa?
(A) Sim, supervisionado(s) ou não por professores.
(B) Sim, projetos de professores.
(C) Sim, projetos da pós-graduação.
(D) Não me interesso(interessei) ou não tenho(tive) oportunidade.
(E) Não conheço projeto de pesquisa.
10. O seu curso oferece/ofereceu oportunidade de participar de ações ou programas comunitários?
(A) Sim, em programa de extensão.
(B) Sim, em várias disciplinas.
(C) Sim, em algumas disciplinas.
(D) Sim, em atividade de pesquisa (iniciação científica).
(E) Não, o curso não oferece/ofereceu oportunidade.
11. Que atividade(s) extracurricular(es), oferecida(s) pela UFG, você mais participa ou participou?
(A) Atividades culturais (palestras, conferências, etc.).
(B) Atividades artísticas (teatro, música, etc.).
(C) Atividades desportivas.
(D) Estudos de línguas estrangeiras.
(E) Nenhuma.
12. Dos eventos (congressos, jornadas, seminários, etc.) de que você participa(participou), a maior parte foi
promovida por:
(A) Minha instituição de ensino, a UFG.
(B) Outras instituições de ensino.
(C) Diretórios estudantis ou centros acadêmicos.
(D) Associações científicas ou profissionais da área.
(E) Não participo(participei) de eventos.
13. Que tipo de atividade acadêmica você desenvolve(desenvolveu) por mais tempo durante o curso, além
daquelas obrigatórias?
(A) Iniciação científica ou tecnológica.
(B) Projetos de pesquisa.
(C) Monitoria.
(D) Extensão.
(E) Nenhuma.
14. Seu curso apóia a participação dos estudantes em eventos de caráter científico (congressos, encontros,
seminários, etc.)?
(A) Sim, com dispensa de presença às aulas e ajuda de custo por parte da UFG a todos os participantes.
(B) Sim, com dispensa de presença às aulas e ajuda de custo por parte da UFG somente para os que
apresentam trabalho.
(C) Sim, mas somente com dispensa de presença às aulas.
(D) Sim, mas apenas quando a participação se dá por iniciativa do curso.
(E) Não apóia de modo algum.
INFRA-ESTRUTURA, BIBLIOTECA E INFORMÁTICA
15. Como são as salas de aula utilizadas no seu curso?
(A) Amplas, arejadas, bem iluminadas e com mobiliário satisfatório.
(B) Pequenas, arejadas, bem iluminadas e com mobiliário satisfatório.
(C) Pequenas, mal arejadas, bem iluminadas e com mobiliário satisfatório.
(D) Pequenas, mal arejadas, mal iluminadas e com mobiliário satisfatório.
(E) Pequenas, mal arejadas, mal iluminadas e com mobiliário insatisfatório.
16. Como são os laboratórios utilizados no seu curso?

(A) Amplos, arejados, bem iluminados e com mobiliário satisfatório.
(B) Pequenos, arejados, bem iluminados e com mobiliário satisfatório.
(C) Pequenos, mal arejados, bem iluminados e com mobiliário satisfatório.
(D) Pequenos, mal arejados, mal iluminados e com mobiliário satisfatório.
(E) Pequenos, mal arejados, mal iluminados e com mobiliário insatisfatório.
17. Como a sua unidade acadêmica viabiliza o acesso às ferramentas computacionais (computadores,
internet, softwares etc.)?
(A) De forma ilimitada e satisfatória.
(B) De forma ilimitada, mas insatisfatória.
(C) De forma limitada, mas satisfatória.
(D) De forma limitada e insatisfatória.
(E) Não viabiliza.
18. O MATERIAL DE CONSUMO oferecido nas aulas práticas é suficiente para o número de estudantes?
(A) Sim, em todas elas.
(B) Sim, na maior parte delas.
(C) Sim, em menos da metade delas.
(D) Não, em nenhuma delas.
(E) Nas aulas práticas de meu curso, não é necessário material de consumo.
19. Os EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS nas aulas práticas são suficientes para o número de estudantes?
(A) Sim, em todas elas.
(B) Sim, na maior parte delas.
(C) Sim, em menos da metade delas.
(D) Não, em nenhuma delas.
(E) Nas aulas práticas de meu curso, não é necessário a utilização de equipamentos.
20. Como são os equipamentos de laboratório utilizados no seu curso?
(A) Atualizados e bem conservados.
(B) Atualizados, mas mal conservados.
(C) Desatualizados, mas bem conservados.
(D) Desatualizados e mal conservados.
(E) Não há laboratório no meu curso.
21. Com que freqüência você utiliza as bibliotecas da UFG?
(A) Nunca a utilizo.
(B) Raramente.
(C) Razoável freqüência.
(D) Muito freqüentemente.
(E) Diariamente.
22. Como você avalia o acervo da biblioteca, quanto à ATUALIZAÇÃO, face às necessidades curriculares
do seu curso?
(A) É bem atualizado.
(B) É atualizado.
(C) É pouco atualizado.
(D) É desatualizado.
(E) Não sei responder.
23. Com relação aos livros mais usados no curso, o número de exemplares disponíveis na biblioteca atende
ao alunado?
(A) Atende plenamente.
(B) Atende razoavelmente.
(C) Atende precariamente.
(D) Não atende.
(E) Não sei responder.
24. O horário de funcionamento da biblioteca é:
(A) Plenamente adequado.
(B) Adequado.
(C) Pouco adequado.

(D) Inadequado.
(E) Não sei responder.
25. Avalie as condições da biblioteca em relação às instalações para leitura e estudo.
(A) Plenamente adequadas.
(B) Adequadas.
(C) Pouco adequadas.
(D) Inadequadas.
(E) Não sei responder.
26. Os recursos audiovisuais utilizados nas atividades de ensino-aprendizagem do seu curso, são:
(A) Adequados e sempre disponíveis.
(B) Adequados, mas nem sempre disponíveis.
(C) Inadequados, mas sempre disponíveis.
(D) Inadequados e nem sempre disponíveis.
(E) Os locais de minhas aulas não dispõem desses recursos.
Obrigada pela sua participação!

