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Período de 01/04/20 até 31/08/20

Unidade Ensino: FACULDADE VALE DO CRICARÉ -
GRADUAÇÃO

Questionário: Avaliação Institucional 2020-01

1) Autoavaliação Discente - Quanto a minha frequência e pontualidade sou:

2) Autoavaliação Discente - Demonstro respeito para com o (a) professor (a) de forma:



3) Autoavaliação Discente - Quanto a participação nas aulas presenciais ou virtuais sou:

4) Espaços Utilizados e Ambientes Virtuais de Acessos - Quanto ao espaço físico das salas de aula considero:

5) Espaços Utilizados e Ambientes Virtuais de Acessos - Com relação a iluminação existente em sala de aula, ela é:



6) Espaços Utilizados e Ambientes Virtuais de Acessos - A ventilação de sua sala de aula é:

7) Site da FVC - Com relação ao site da FVC, o layout da página, você o considera:

8) Site da FVC - Quanto a atualização do site da Faculdade Vale do Cricaré, ela é:



9) Site da FVC - Confiabilidade das Informações no site da FVC é:

10) Manutenção - Como considera a limpeza das salas de aula?

11) Manutenção - A manutenção e a limpeza dos banheiros?



12) Manutenção - A manutenção e o funcionamento dos bebedouros?

13) Biblioteca - Como considera as instalações e o acesso ao ambiente?

14) Biblioteca - O atendimento da biblioteca você considera:



15) Biblioteca - Quanto ao acervo, os números de livros disponíveis são:

16) Biblioteca - Quanto a atualização do acervo da biblioteca, você considerada:

17) Biblioteca - Com relação ao horário de funcionamento da biblioteca, você considera:



18) Biblioteca - A parte tecnológica da biblioteca, tendo como referência a quantidade de computadores, você
considerada como:

19) Tesouraria - Com relação a tesouraria, você considera as instalações e acesso ao local como:

20) Tesouraria - Quanto ao atendimento da tesouraria você considera:



21) Tesouraria - Com relação a confiabilidade das informações passadas pela tesouraria, elas são:

22) Tesouraria - Com relação ao horário de funcionamento da tesouraria, você considera:

23) Cantina - Na área de alimentação, como você define o atendimento da cantina:



24) Cantina - Quanto a qualidade dos produtos ofertados no espaço, você considera?

25) Cantina - Com relação a diversidade dos produtos disponíveis na cantina, eles são:

26) Ouvidoria - Como você avalia o atendimento da ouvidoria da FVC?



27) Ouvidoria - Quanto as instalações e acesso ao setor de ouvidora, você considera o local:

28) Ouvidoria - As respostas aos questionamentos encaminhados a ouvidoria são consideradas:

29) Secretaria - A instalação e o acesso ao setor da secretaria acadêmica da FVC são considerados:



30) Secretaria - Como você avalia o atendimento na recepção da secretaria acadêmica?

31) Secretaria - Para você, como é o atendimento por telefone da secretaria acadêmica da FVC?

32) Secretaria - Quanto a confiabilidade das informações passadas pela secretaria acadêmica, elas são:



33) Secretaria - Os prazos de entrega de documentos pela secretaria acadêmica você avalia como:

34) Secretaria - O horário de atendimento da secretaria acadêmica é:

35) Laboratório de Informática - Os laboratórios de Informática da FVC quanto as instalações e acesso você avalia
como:



36) Laboratório de Informática - Com relação aos laboratórios de informática a quantidade de computadores atende de
maneira:

37) Laboratório de Informática - Quanto a velocidade de acesso à internet e a rede sem fio você considera:

38) Laboratórios Didáticos - Para os laboratórios didáticos dos cursos as instalações e o acesso são:



39) Laboratórios Didáticos - Os laboratórios didáticos com relação a quantidade de equipamentos e materiais de uso das
aulas, são:

40) Laboratórios Didáticos - Os laboratórios didáticos com relação a qualidade você avalia como:

41) Laboratórios Didáticos - A qualidade das aulas nos laboratórios de didática do curso são:



42) Atividades Acadêmicas - Como você percebe as atividades oferecidas pelos cursos da FVC na área cultural e
artística presencial e virtual?

43) Atividades Acadêmicas - Como palestras, congressos, seminários, fóruns de debates e outros oferecidas pelo curso
realizadas presenciais e virtuais você avalia como:

44) NAP - Núcleo de Acessibilidade Pedagógica - Como você avalia o atendimento do NAP?



45) NAP - Núcleo de Acessibilidade Pedagógica - Quanto as instalações e o acesso do NAP você considera:

46) GAP - Gabinete de Apoio Psicológico - Como você avalia o GAP com relação a qualidade no atendimento?

47) GAP - Gabinete de Apoio Psicológico - Quanto as instalações e o acesso ao GAP da FVC você avalia como:



48) Núcleo de Estágio e Atividade Complementar - Com relação ao atendimento do Núcleo de Estágio supervisionado e
de Atividade Complementar da FVC, ele é:

49) Núcleo de Estágio e Atividade Complementar - Quanto a instalação e o acesso ao Núcleo de Estágio e Atividade
Complementar o considera:

50) Núcleo de Estágio e Atividade Complementar - O horário de funcionamento do Núcleo de Estágio supervisionado e
de Atividade Complementar da FVC é considerado como:




