
 

 

 

SUBCOMISSÃO DE AVALIAÇÃO LOCAL (CPA-LOCAL) 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 

  

 

AVALIAÇÃO DISCENTE DO CURSO 

 

2018 

 

 

 

 

 

Fevereiro de 2019 

 

  



1- O currículo do curso (disciplinas, distribuição de conteúdos, pré-requisitos, 
quantidade de horas, etc...) é atualizado e atende às necessidades do mundo do 
trabalho. 
 

 

2- A coordenação do curso está disponível para atendimento aos docentes e 
discentes, nos horários divulgados.  

 

3- Com relação às aulas práticas, os equipamentos disponíveis dos laboratórios são 
suficientes para o número de estudantes. 

 



4- Os docentes do curso oferecem projetos e oportunidades de atuação em projetos 
de pesquisa 

 

5- Os docentes atuantes no curso oferecem projetos e oportunidades de atuação em 
pesquisa. 

 

6- Os docentes atuantes no curso oferecem projetos e oportunidades de atuação em 
projetos de extensão 

 



7- Os docentes atuantes no curso oferecem projetos e oportunidades de atuação em 
ensino. 

 

8 - O curso/instituição oferece e divulga ações de auxílio ao estudante como apoio 
pedagógico, monitoria, orientação de trabalhos, dentre outras. 

 

9 - O curso/instituição possui parcerias e/ou convênios com instituições públicas 
e/ou privadas, com interação de docentes e estudantes. 

 



Tabela de respostas 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO 
CURSO 

1 - Concordo 
totalmente 

2 - 
Concordo 

3 - Nem 
concordo nem 

discordo 

4 - 
Discordo 

5 - Discordo 
totalmente 

1- O currículo do curso (disciplinas, 
distribuição de conteúdos, pré-
requisitos, quantidade de horas, 
etc...) é atualizado e atende às 
necessidades do mundo do 
trabalho. 

8% 40% 26% 15% 11% 

2- A coordenação do curso está 
disponível para atendimento aos 
docentes e discentes, nos horários 
divulgados. 

23% 45% 24% 6% 2% 

3- Com relação às aulas práticas, os 
equipamentos disponíveis dos 
laboratórios são suficientes para o 
número de estudantes. 

7% 22% 27% 29% 15% 

4- Os docentes do curso oferecem 
projetos e oportunidades de 
atuação em projetos de pesquisa 

16% 44% 27% 10% 2% 

5- Os docentes atuantes no curso 
oferecem projetos e oportunidades 
de atuação em pesquisa. 

18% 44% 29% 7% 2% 

6- Os docentes atuantes no curso 
oferecem projetos e oportunidades 
de atuação em projetos de 
extensão 

20% 43% 24% 9% 4% 

7- Os docentes atuantes no curso 
oferecem projetos e oportunidades 
de atuação em ensino. 

21% 43% 24% 9% 3% 

8 - O curso/instituição oferece e 
divulga ações de auxílio ao 
estudante como apoio pedagógico, 
monitoria, orientação de trabalhos, 
dentre outras 

31% 40% 20% 7% 2% 

9 - O curso/instituição possui 
parcerias e/ou convênios com 
instituições públicas e/ou privadas, 
com interação de docentes e 
estudantes. 

13% 25% 42% 14% 5% 

 


