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PARA MELHORAR, TEM QUE AVALIAR 
 
 

Conheça o cronograma previsto para a realização das pesquisas/avaliações no primeiro semestre de 2014 e participe! 
 
 

Cronograma das Pesquisas/Avaliações em 2014/1 

Avaliação Objetivo Público Acontecerá 

Perfil do Ingressante da Graduação 
Diagnosticar o perfil socioeconômico-cultural dos acadêmicos ingressantes do Ensino de 
Graduação. 

Estudantes Calouros da Graduação 14 a 30/04/2014 

Ensino de Medicina 
Avaliar o desempenho docente do curso de Medicina, visando a melhoria da qualidade de 
ensino. 

Estudantes do Curso de Medicina Ao término de cada módulo 

Ensino de Graduação Avaliar o desempenho docente, visando a melhoria da qualidade de ensino. 
Estudantes dos Cursos de Graduação, 

exceto Medicina e Física 
19/05 a 30/06/2014 

Ensino de Física Avaliar o desempenho docente, visando a melhoria da qualidade de ensino. Estudantes do Curso de Física Ao término de cada disciplina 

Pesquisa de Clima Organizacional 
Fornecer subsídios para promover ações de melhoria na qualidade do ambiente de trabalho, 
na qualidade de vida das pessoas e dos serviços prestados pela Instituição. 

Professores e Técnico-administrativos 05 a 30/05/2014 

Projetos de Extensão 
Verificar o grau de satisfação dos usuários com os serviços prestados pelos projetos de 
extensão e filantropia. 

Usuários participantes dos projetos de 
extensão 

Próximo ao término de cada 
projeto 

Ensino da Pós Graduação - Lato Sensu 
Avaliar o desempenho do professor em relação à disciplina ministrada no curso de Pós-
graduação Lato Sensu, buscando a melhoria da qualidade de ensino. 

Estudantes de Cursos da Especialização Ao término de cada disciplina 

Ensino de Pós Graduação - Stricto Sensu 
Avaliar o desempenho do professor em relação à disciplina ministrada no curso, buscando a 
melhoria da qualidade de ensino. 

Estudantes dos Programas de Mestrado e 
Doutorado 

Ao término de cada disciplina 

Fonte: Setor de Avaliação Institucional - SEAI/2014 

 


