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Auto-avaliação PPGCF
Prezado aluno,
Você está sendo convidado a responder esse questionário de autoavaliação sobre o Programa de
Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas da Universidade Federal do Espírito Santo (PPGCFUFES). A duração estimada para completar o questionário é de aproximadamente 10 minutos. Sua
participação é muito importante para que possamos identificar os pontos positivos e as falhas do
nosso programa para que possamos traçar estratégias para fazer o programa melhor.
Não há nenhum identificação sobre a sua identidade nesse questionário.
* Required

1. Curso (Mestrado/Doutorado) *

2. Há quanto tempo você frequenta o PPGCF?
(ano/meses) *

3. Há quanto tempo você esta regulamente
matriculado no PPGCF? (ano/meses)

4. Como você avalia a INFRAESTRUTURA do PPGCF: *
Mark only one oval per row.
Muito
ruim

Ruim

Satisfatório

Bom

Excelente

Não se
aplica/não sei
responder

De maneira geral, qual a
sua opinião sobre a
infraestrutura do auditório
do PPGCF?
Qual a sua opinião sobre
a infraestrutura dos
laboratórios de pesquisa
do PPGCF?
Qual a sua opinião sobre
a infraestrutura dos
banheiros e copa do
PPGCF?
Qual a sua opinião sobre
a infraestrutura do prédio
do PPGCF?
Qual a sua opinião sobre
a infraestrutura dos
laboratórios multiusuários
do PPGCF?
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5. Esse espaço é para você escrever qualquer
comentário que achar pertinente referente a
INFRAESTRUTURA do PPGCF, tanto pontos
positivos como pontos negativos. Pode ser
referente a algumas das perguntas
abordadas acima ou também sobre tópicos
que não foram abordados.

6. Como você avalia a INTERNACIONALIZAÇÃO do PPGCF:
Mark only one oval per row.
Muito Ruim

Ruim

Satisfatório

Bom

Excelente

Ruim

Satisfatório

Bom

Excelente

Sobre as oportunidades de
internacionalização que o PPGCF
te oferece:
Sobre como você vê o interesse
dos alunos e professores em
buscar a internacionalização:
7. Esse espaço é para você escrever qualquer
comentário que achar pertinente referente a
INTERNACIONALIZAÇÃO do PPGCF, tanto
pontos positivos como pontos negativos.
Pode ser referente a algumas das perguntas
abordadas acima ou também sobre tópicos
que não foram abordados.

8. Como você avalia a COORDENAÇÃO do PPGCF:
Mark only one oval per row.
Muito Ruim
Sobre a disponibilidade em
receber os alunos:
Sobre a forma como o/a
coordenador(a) atende aos
alunos:
Sobre a dedicação do(a)
coordenador(a) em melhorar o
PPGCF:
9. Esse espaço é para você escrever qualquer comentário que achar pertinente referente a
COORDENAÇÃO do PPGCF, tanto pontos positivos como pontos negativos. Pode ser
referente a algumas das perguntas abordadas acima ou também sobre tópicos que não
foram abordados.

https://docs.google.com/forms/d/17RplDXg1m9zpFzuNG3OfLBE6anD5hM2tA-VhgVw-IAc/edit

2/7

29/06/2019

Auto-avaliação PPGCF

10. Como você avalia a SECRETARIA do PPGCF: *
Mark only one oval per row.
Muito
Ruim

Ruim

Satisfatório

Bom

Excelente

Não se
aplica/Não sei
responder

Sobre o horário de
atendimento da
secretaria do PPGCF?
Sobre os prazos que as
demandas são
respondidas pela
secretaria do PPGCF?
Sobre a forma de
atendimento da
secretaria PPGCF?
11. Esse espaço é para você escrever qualquer comentário que achar pertinente referente a
SECRETARIA do PPGCF, tanto pontos positivos como pontos negativos. Pode ser
referente a algumas das perguntas abordadas acima ou também sobre tópicos que não
foram abordados.

12. Como você avalia o CORPO DOCENTE do PPGCF: *
Mark only one oval per row.
Muito
Ruim

Ruim

Satisfatório

Bom

Excelente

Não
sei/Não se
aplica

Sobre o seu relacionamento
com seu orientador?
Sobre o seu
relacionamento/interação
com os outros professores
do programa:
Sobre a atualização
cientifica do seu orientador
na área de pesquisa dele?
Sobre a
quantidade/interesse de
colaboração entres os
grupos de pesquisa do
PPGCF:
Sobre a
quantidade/interesse de
colaboração com
professores de outras
Universidades ou
Programas de PósGraduação:
Sobre a disponibilidade do
seu orientador para as suas
demandas:
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13. Esse espaço é para você escrever qualquer comentário que achar pertinente referente ao
CORPO DOCENTE do PPGCF, tanto pontos positivos como pontos negativos. Pode ser
referente a algumas das perguntas abordadas acima ou também sobre tópicos que não
foram abordados.

14. Como você avalia as DISCIPLINAS oferecidas pelo PPGCF: *
Mark only one oval per row.
Muito
Ruim

Ruim

Satisfatório

Bom

Excelente

Não
sei/Não se
aplica

Sobre a variedade das
disciplinas oferecidas:
Sobre a atualização dos
conteúdos das disciplinas
oferecidas
Sobre o cronograma de
oferta das disciplinas:
Sobre como o PPGCF
avalia/determina a
aprendizagem do aluno
Sobre a duração das
disciplinas oferecidas pelo
PPGCF:
15. Esse espaço é para você escrever qualquer comentário que achar pertinente referente ás
DISCIPLINAS oferecidas pelo PPGCF, tanto pontos positivos como pontos negativos.
Pode ser referente a algumas das perguntas abordadas acima ou também sobre tópicos
que não foram abordados.

16. Como você avalia o CORPO DISCENTE/ALUNOS do PPGCF: *
Mark only one oval per row.
Muito
Ruim

Ruim

Satisfatorio

Bom

Excelente

Não se
aplica/Não
sei

Sobre a dedicação dos
alunos ao PPGCF:
Sobre as
interações/colaborações
científicas entre os alunos
ao PPGCF:
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17. Esse espaço é para você escrever qualquer comentário que achar pertinente referente ao
CORPO DISCENTE/ALUNOS do PPGCF, tanto pontos positivos como pontos negativos.
Pode ser referente a algumas das perguntas abordadas acima ou também sobre tópicos
que não foram abordados.

18. Como você avalia o REGIMENTO/NORMAS/COLEGIADO do PPGCF:
Mark only one oval per row.
Muito
Ruim

Ruim

Satisfatório

Bom

Excelente

Não
sei/Não se
aplica

De maneira geral, como
você avalia o regimento do
PPGCF:
Sobre a cumprimento dos
prazos estabelecidos no
regimento?
Sobre a transparência das
decisões tomadas pelo
colegiado do PPGCF:
19. Esse espaço é para você escrever qualquer comentário que achar pertinente referente ao
REGIMENTO/NORMAS/COLEGIADO do PPGCF, tanto pontos positivos como pontos
negativos. Pode ser referente a algumas das perguntas abordadas acima ou também
sobre tópicos que não foram abordados.

20. Como você avalia a COMISSÃO DISCENTE do PPGCF:
Mark only one oval per row.
Muito
Ruim

Ruim

Satisfatório

Bom

Excelente

Não
sei/Não se
aplica

Sobre a disponibilidade da
comissão para receber os
alunos:
Sobre a forma como a
comissão transmite as
decisões que são tomadas
no colegiado:
Sobre a força da
representatividade
estudantil no PPGCF:
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21. Esse espaço é para você escrever qualquer comentário que achar pertinente referente á
COMISSÃO DISCENTE do PPGCF, tanto pontos positivos como pontos negativos. Pode
ser referente a algumas das perguntas abordadas acima ou também sobre tópicos que
não foram abordados.

22. Como você avalia o PPGCF nos seguintes tópicos: *
Mark only one oval per row.
Muito
Ruim

Ruim

Satisfatório

Bom

Excelente

Não
sei/Não se
aplica

Sobre preocupação do
PPGCF sobre a formação
ética em pesquisa:
Sobre como o PPGCF te
prepara para seguir a
carreira como pesquisador:
Sobre como o PPGCF te
prepara para seguir a
carreira docente?
Sobre a relevância social e
econômica das teses e
dissertações desenvolvidas
no PPGCF:
Sobre as interações entre o
PPGCF e as ações de
extensão universitária com
a comunidade:
Sobre os parâmetros de
avaliação da qualidade das
teses e dissertações do
PPGCF:
Sobre a oferta de atividade
extracurricular fornecidas
pelo PPGCF:
Sobre o suporte que o
PPGCF dá aos discentes
para a participação em
eventos:
23. Esse espaço é para você fazer quaisquer comentários que achar pertinente nessa
autoavaliação do nosso PPGCF.
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