
 
 

 
Com vistas a contemplar mais uma etapa do projeto de avaliação docente, a Comissão 

Própria de Avaliação (CPA) elaborou os questionários para avaliação das atividades 
acadêmico-administrativas. Conforme acordado com a Pró-reitoria de Recursos Humanos 
(PRORH), cabe à CPA apenas a avaliação das seguintes funções: 

i. Coordenador de curso 
ii. Membros de colegiado 

iii. Professores com horas de dedicação no curso 
 

Os demais cargos inicialmente previstos no projeto de Avaliação Docente ficaram sob 
responsabilidade da PRORH, evitando uma eventual duplicidade de avaliações. 

 
Assim como já realizado com os instrumentos de avaliação das outras atividades (aula 

presencial e virtual na graduação), a CPA disponibiliza para CONSULTA PÚBLICA o questionário 
para avaliação do coordenador de curso, dos membros de colegiado e dos professores com 
horas de dedicação no curso. O material está disponível na página da CPA 
(www.pucminas.br/cpa), entre 11 de maio e 14 de julho, para que todos possam fazer 
apontamentos e sugestões, visando ao aprimoramento dos instrumentos e dos processos 
avaliativos. Envie suas contribuições para cpacoord@pucminas.br.  

 
Contamos com sua participação! 
 
Comissão Própria de Avaliação da PUC Minas 
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QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DO COORDENADOR DE CURSO 
 

 
Tipos de avaliadores 
Autoavaliação (Coordenador) = AA 
Alunos = A  
Professores do curso com horas de dedicação = PCD 
Professores do curso sem horas de dedicação = PSD 
Membros do Colegiado = MC 
 
 
INSTRUÇÃO GERAL 
Para cada item listado abaixo, atribua uma nota de 1 a 5, em que 1 indica a pior avaliação e 5 
indica a melhor. 
 

PERGUNTAS TIPO DE AVALIADOR 

1. Mantém postura ética e respeitosa em relação ao 
corpo discente. 

AA A PCD PSD MC 

2. Mantém postura ética e respeitosa em relação ao 
corpo docente. 

AA A PCD PSD MC 

3. Repassa informações, notícias e avisos em geral. AA A PCD PSD MC 

4. Promove ações em prol da melhoria do curso (por 
exemplo, eventos, acompanhamento do currículo, 
atividades de socialização e convivência, dentre 
outras). 

AA A PCD PSD MC 

5. Apresenta capacidade de resolução das demandas 
do curso. 

AA A PCD PSD MC 

6. Está disponível para receber/atender os 
professores. 

AA  PCD PSD MC 

7. Articula e integra o trabalho do colegiado ampliado. AA  PCD  MC 

8. Promove a existência de canais de comunicação 
com os alunos (por exemplo, reuniões com 
representantes de turma, aproximação com 
Diretórios Acadêmicos, uso de redes sociais, dentre 
outros). 

AA A   MC 

9. Está disponível para receber/atender os alunos. AA A   MC 

10.Apresenta capacidade de resolução das demandas 
dos alunos. 

AA A   MC 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DOS MEMBROS DE COLEGIADO 
 
 
Tipos de avaliadores 
Autoavaliação (Membro de colegiado) = AA 
Coordenador = C 
Pares (outros membros do colegiado) = PP 
Alunos = A 
Professores do Curso = P 
 
INSTRUÇÃO GERAL 
Para cada item listado abaixo, atribua uma nota de 1 a 5, em que 1 indica a pior avaliação e 5 
indica a melhor. 
 

PERGUNTAS TIPO DE AVALIADOR 

1. Mantém postura ética e respeitosa em relação ao corpo 
discente. 

AA C PP A P 

2. Mantém postura ética e respeitosa em relação ao corpo 
docente. 

AA C PP A P 

3. Apresenta atitude colaborativa para a resolução das 
demandas do curso. 

AA C PP A P 

4. Apresenta atitude colaborativa para a resolução das 
demandas dos alunos. 

AA C PP A  

5. Cumpre a carga horária destinada às atividades do 
colegiado. 

AA C PP   

6. Atua com eficiência na execução das atividades 
planejadas. 

AA C PP   

7. Mantém uma postura ética e colaborativa para com os 
membros do colegiado. 

AA C PP   

8. Sempre que convocado, participa das reuniões do curso e 
encontros institucionais. 

AA C    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DOS 

PROFESSORES COM HORAS DE DEDICAÇÃO NO CURSO 
 
 
Tipos de Avaliadores 
Autoavaliação (Professor com hora de dedicação no curso) = AA 
Membros do Colegiado = MC (questionários divididos entre os quatro membros do colegiado, 
incluindo o coordenador de curso) 
 
INSTRUÇÃO GERAL 
Para cada item listado abaixo, atribua uma nota de 1 a 5, em que 1 indica a pior avaliação e 5 
indica a melhor. 
 

PERGUNTAS 
TIPO DE 

AVALIADOR 

1. Sempre que convocado, participa das reuniões e encontros 
relacionados à sua atividade. 

AA MC 

2. Planeja as atividades em consonância com o Projeto Pedagógico 
do curso. 

AA MC 

3. Atua com eficiência na execução das atividades planejadas. AA MC 

4. Registra e apresenta, de modo sistemático, as ações 
desenvolvidas. 

AA MC 

5. Cumpre a carga horária relativa à atividade de dedicação.  AA MC 

6. Adota atitudes colaborativas para a melhoria do curso. AA MC 

7. Mostra-se disponível para participar de variadas ações de 
interesse da Instituição e/ou do curso. 

AA MC 

 
 


