
Questionário de Percepção discente Sobre a Disciplina, o Desempenho Docente e as 

Condições de Oferta 

 

Escala:  

 1 _______ 2 ________ 3 _______ 4 _______ 5 

Insatisfatório   Excelente   NA: Não Aplicável 

 

1. Disciplina 

  1 2 3 4 5 NA 

1.1 Clareza na descrição dos objetivos do programa.       

1.2 Coerência entre objetivos, ementa e conteúdo ministrado.       

1.3 Clareza quanto aos critérios de avaliação.       

1.4 Adequação da bibliografia utilizada à proposta da disciplina.       

1.5 Relevância da disciplina para a formação acadêmica e profissional do aluno.       

 

Relacione pontos fortes e pontos a melhorar neste quesito: 

PONTOS FORTES PONTOS A MELHORAR 

  

 

2. Percepção sobre o Desempenho do Professor 

  1 2 3 4 5 NA 

2.1 Domínio do conteúdo ministrado.       

2.2 Clareza na transmissão do conteúdo.        

2.3 Adequação das atividades desenvolvidas para o alcance dos objetivos propostos.       

2.4 Capacidade de despertar o interesse dos estudantes em relação ao conteúdo.       

2.5 Utilização de estratégias de ensino que facilitam a aprendizagem.       

2.6 Capacidade de lidar com divergências de opinião.        

2.7 Integração entre teoria, pesquisa, prática e aspectos da realidade.       

2.8 
Coerência entre nível de complexidade das avaliações (trabalho, testes, provas, 

exercícios, etc.) e o conteúdo ministrado. 
      

2.9 Discussão dos resultados de avaliação de aprendizagem.       

2.10 
Disponibilidade para esclarecer dúvidas e solucionar dificuldades dos alunos 

relacionados ao conteúdo da disciplina. 
      



  1 2 3 4 5 NA 

2.11 
Pontualidade no cumprimento dos horários de início e término das aulas, pelo 

professor  
      

2.12 Assiduidade(Cumprimento do calendário acadêmico estabelecido pelo CEPE)       

 

Relacione pontos fortes e pontos a melhorar neste quesito: 

PONTOS FORTES PONTOS A MELHORAR 

  

 

3. Autoavaliação 

  1 2 3 4 5 NA 

3.1 Participação nas atividades desenvolvidas na disciplina.       

3.2 Estudo extraclasse do conteúdo da disciplina       

3.3 
Aprofundamento do conteúdo da disciplina por meio de pesquisa bibliográfica e 

leitura 
      

3.4 
Capacidade de aplicar os conhecimentos da disciplina em outras situações e 

contextos. 
      

3.5 Relacionamento com colegas da disciplina.       

3.6 Relacionamento com professor.       

3.7 Pontualidade no cumprimento dos horários de início e término das aulas.       

3.8 Assiduidade (Presença nas atividades desenvolvidas na disciplina)       

 

Relacione pontos fortes e pontos a melhorar neste quesito: 

PONTOS FORTES PONTOS A MELHORAR 

  

 

4. Apoio Institucional à Disciplina 

  1 2 3 4 5 NA 

4.1 Qualidade das instalações destinadas às aulas teóricas.       

4.2 Qualidade das instalações destinadas às aulas práticas.       

4.3 Acesso à bibliografia da disciplina em bibliotecas da UnB.       

4.4 Disponibilidade de equipamentos.       

 4.5 Demais condições necessárias ao desenvolvimento das atividades da disciplina       

 

Relacione pontos fortes e pontos a melhorar neste quesito:  



Questionário para a Consulta à comunidade acadêmica - Estudante 

 

1. Seu curso é: 

                                                                                                                                             

 
2. A UnB contribui para o desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal. 

 Discordo totalmente 

 Discordo 

 Concordo 

 Concordo totalmente 

 Não sei opinar 

3. Os meios de comunicação da UnB (sites, revistas, informativos, twitter, etc.) são eficazes. 

 Discordo totalmente 

 Discordo 

 Concordo 

 Concordo totalmente 

 Não sei opinar 

4. O serviço prestado pela ouvidoria atende às necessidades da UnB. 

 Discordo totalmente 

 Discordo 

 Concordo 

 Concordo totalmente 

 Não sei opinar 

5. A imagem da UnB junto à sociedade é positiva. 

 Discordo totalmente 

 Discordo 

 Concordo 

 Concordo totalmente 

 Não sei opinar 

6. Considero que há articulação entre teoria e prática no meu curso. 

 Discordo totalmente 

 Discordo 

 Concordo 

 Concordo totalmente 

 Não se aplica ao meu curso 

 Não sei opinar 

7. Avalie a contribuição das atividades listadas a seguir para sua formação: 

 
Não contribui Contribui em parte Contribui Não participei 

Iniciação 

Cientifica     



 
Não contribui Contribui em parte Contribui Não participei 

Seminários, 

Congressos, 

Encontros, etc 
    

Atividades de 

extensão     

Monitoria 
    

Atividades 

Artísticas     

Atividades 

Esportivas     

 

8. Avalie a infraestrutura da UnB. 

 
Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo 

Não sei 

opinar 

Instalações 

administrativas       

Salas de aula  
      

Salas de 

Professores       

Auditórios  
      

Espaço para 

atendimento 

aos alunos  
      

Instalações 

sanitárias       

 Infraestrutura 

física 

da Biblioteca  
      

Serviços 

oferecidos 

pela Biblioteca  
      

Recursos de 

informatização 

da Biblioteca  
      

Acervo 

da Biblioteca        

Laboratórios 

de Informática       

Recursos de 

tecnologia de 

informação e 

comunicação  

      

Laboratórios e 

ambientes para 

atividades 

práticas: 

infraestrutura 

física  

      

Laboratórios e 

ambientes para 

atividades 
      



 
Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo 

Não sei 

opinar 

práticas: 

serviços  

Espaços de 

convivência e 

alimentação  
      

Condições de 

acessibilidade        

Instalações dos 

pólos de EAD        

Condições de 

segurança no 

Campus 
      

9. Quais são suas sugestões para melhorar o funcionamento da UnB? 

 
 

  



Questionário para a Consulta à comunidade acadêmica - Docente 

Sua unidade de vinculação é: 

                               

2. Há quanto tempo trabalha na UnB? 

 
3. Você exerce função de coordenação? 

 Sim 

 Não 

4. A UnB contribui para o desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal. 

 Discordo totalmente 

 Discordo 

 Concordo 

 Concordo totalmente 

 Não sei opinar 

4.1 Se desejar, comente sobre o tema. 

 
5. Os meios de comunicação da UnB (sites, revistas, informativos, twitter, etc.) são eficazes. 

 Discordo totalmente 

 Discordo 

 Concordo 

 Concordo totalmente 

 Não sei opinar 

5.1 Se desejar, comente sobre os meios de comunicação da UnB. 

 
6. O serviço prestado pela ouvidoria atende às necessidades da UnB. 

 Discordo totalmente 

 Discordo 

 Concordo 

 Concordo totalmente 

 Não sei opinar 

6.1 Se desejar, comente sobre a ouvidoria da UnB. 

 
7. A imagem da UnB junto à sociedade é positiva. 

 Discordo totalmente 

 Discordo 

 Concordo 

 Concordo totalmente 

 Não sei opinar 

7.1 Se desejar, comente sobre a imagem da UnB junto à sociedade. 

 
8. Considero satisfatória a oferta de ações de capacitação de pessoal. 



 Discordo totalmente 

 Discordo 

 Concordo 

 Concordo totalmente 

 Não sei opinar 

8.1 Se desejar, comente sobre a oferta de ações de capacitação de pessoal da UnB. 

 
9. Considero satisfatória a qualidade das ações de capacitação de pessoal. 

 Discordo totalmente 

 Discordo 

 Concordo 

 Concordo totalmente 

 Não sei opinar 

9.1 Se desejar, comente sobre a qualidade das ações de capacitação de pessoal. 

 
10. As ações institucionais de ensino, pesquisa, extensão e gestão estão de acordo com o PDI – 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. 

 Discordo totalmente 

 Discordo 

 Concordo 

 Concordo totalmente 

 Não sei opinar 

10.1 Se desejar, comente sobre o PDI – PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL. 

 
11. Avalie a infraestrutura da UnB. 

 
Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo 

Não sei 

opinar 

Instalações 

administrativas       

Salas de aula  
      

Salas de 

Professores       

Auditórios  
      

Espaço para 

atendimento 

aos alunos  
      

Instalações 

sanitárias       

Infraestrutura 

física da 

Biblioteca 
      

Serviços 

oferecidos pela 

Biblioteca 
      



 
Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo 

Não sei 

opinar 

Recursos de 

informatização 

da Biblioteca 
      

Acervo da 

Biblioteca       

Laboratórios 

de Informática       

Recursos de 

tecnologia de 

informação e 

comunicação  

      

Laboratórios e 

ambientes para 

atividades 

práticas: 

infraestrutura 

física  

      

Laboratórios e 

ambientes para 

atividades 

práticas: 

serviços  

      

Espaços de 

convivência e 

alimentação  
      

Condições de 

acessibilidade        

Instalações dos 

pólos de EAD        

Condições de 

segurança no 

Campus 
      

11.1 Se desejar, comente sobre a infraestrutura da UnB. 

 
12. Quais são suas sugestões para melhorar o funcionamento da UnB? 

 
 

  



Questionário para a Consulta à comunidade acadêmica - Técnico 

1. Sua unidade de vinculação é: 

                                        

2. Há quanto tempo trabalha na UnB? 

 
3. Você exerce função gratificada? 

 Sim 

 Não 

4. Você trabalha em: 

 Área acadêmica 

 Área administrativa 

5. A UnB contribui para o desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal. 

 Discordo totalmente 

 Discordo 

 Concordo 

 Concordo totalmente 

 Não sei opinar 

5.1 Se desejar, comente sobre o tema. 

 
6. Os meios de comunicação da UnB (sites, revistas, informativos, twitter, etc.) são eficazes. 

 Discordo totalmente 

 Discordo 

 Concordo 

 Concordo totalmente 

 Não sei opinar 

6.1 Se desejar, comente sobre os meios de comunicação da UnB. 

 
7. O serviço prestado pela ouvidoria atende às necessidades da UnB. 

 Discordo totalmente 

 Discordo 

 Concordo 

 Concordo totalmente 

 Não sei opinar 

7.1 Se desejar, comente sobre a ouvidoria da UnB. 

 
8. A imagem da UnB junto à sociedade é positiva. 

 Discordo totalmente 

 Discordo 

 Concordo 

 Concordo totalmente 

 Não sei opinar 



8.1 Se desejar, comente sobre a imagem da UnB junto à sociedade. 

 
9. Considero satisfatória a oferta de ações de capacitação de pessoal. 

 Discordo totalmente 

 Discordo 

 Concordo 

 Concordo totalmente 

 Não sei opinar 

9.1 Se desejar, comente sobre a oferta de ações de capacitação de pessoal da UnB. 

 
10. Considero satisfatória a qualidade das ações de capacitação de pessoal. 

 Discordo totalmente 

 Discordo 

 Concordo 

 Concordo totalmente 

 Não sei opinar 

10.1 Se desejar, comente sobre a qualidade das ações de capacitação de pessoal. 

 
11. As ações institucionais de ensino, pesquisa, extensão e gestão estão de acordo com o PDI – 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. 

 Discordo totalmente 

 Discordo 

 Concordo 

 Concordo totalmente 

 Não sei opinar 

11.1 Se desejar, comente sobre o PDI – PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL. 

 
12. Avalie a infraestrutura da UnB. 

 
Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo 

Não sei 

opinar 

Instalações 

administrativas       

Auditórios  
      

Espaço para 

atendimento 

aos alunos  
      

Instalações 

sanitárias       

 Infraestrutura 

física da 

Biblioteca 
      

Serviços 

oferecidos 

pela Biblioteca  
      



 
Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo 

Não sei 

opinar 

Recursos de 

informatização 

da Biblioteca  
      

Acervo 

da Biblioteca        

Laboratórios 

de Informática       

Recursos de 

tecnologia de 

informação e 

comunicação  

      

Laboratórios e 

ambientes para 

atividades 

práticas: 

infraestrutura 

física  

      

Laboratórios e 

ambientes para 

atividades 

práticas: 

serviços  

      

Espaços de 

convivência e 

alimentação  
      

Condições de 

acessibilidade        

Instalações dos 

pólos de EAD        

Condições de 

segurança no 

Campus  
      

12.1 Se desejar, comente sobre a infraestrutura da UnB. 

 
13. Quais são suas sugestões para melhorar o funcionamento da UnB. 

 
 

 


