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I - APRESENTAÇÃO

O Relatório Anual de Auto-Avaliação do Instituto Superior de Educação Pró-Saber,
é um referencial e envolve todos os segmentos da instituição.

Representa o

comprometimento com a avaliação institucional e com a melhoria permanente da
qualidade da Educação Superior.
Os objetivos, metas e ações da Auto-Avaliação 2010, foram delineados em
continuidade ao processo iniciado em 2008, sob as diretrizes do SINAES, e em
consonância com os demais instrumentos avaliativos que informam o cotidiano e a
prática pedagógica do Instituto.
As análises, subsídios, recomendações, proposições de novos critérios a partir deste
Relatório,

serão

trabalhadas

e

divulgadas

para

os

envolvidos,

interna

e

externamente, nas atividades desenvolvidas pelo Instituto posteriormente.
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II – DADOS DA INSTITUIÇÃO

NOME/Código da I.E.S – Instituto Superior de Educação Pró-Saber – ISEPS/2091.
CARACTERIZAÇÃO – Instituição Privada, sem fins lucrativos – Instituto Superior de
Educação, Rio de Janeiro, RJ.

COMPOSIÇÃO DA CPA – 2010

Membros

Segmento que Representa

Cristina Laclette Porto

Coordenação do Curso

Daniela Vasconcellos

Corpo Docente

Gerson Rodrigues Leonardo

Corpo Discente

Violeta Monteiro

Corpo Técnico-Administrativo

Jane Alcina Prado da Silva

Sociedade Civil

OBS: Comissão designada pela Resolução ISEPS 03, de 30 de junho de 2010
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III - AUTO-AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – 2010: RELATÓRIO

Documento elaborado pela CPA do ISEPS, atendendo às exigências do Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, instituído pela Lei nº
10.861, de 14 de abril de 2004.

III.1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O Projeto de Avaliação Institucional, construído de acordo com as diretrizes
delineadas pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) e
instituídas pela Lei nº. 10.861, de 14 de abril de 2004, se reveste de características
próprias a uma instituição de pequeno porte, sem descurar do compromisso e da
preocupação institucional com o processo de melhoria das propostas pedagógica e
administrativa do ISEPS. Isso que dizer que, tal como nas avaliações anteriores, as
etapas avaliativas previstas nos instrumentos normativos são cumpridas com o
apoio de instrumentos simples e ágeis, consolidando a construção de uma cultura
positiva de avaliação.

III. 2 – PROCESSO DE TRABALHO - 2010
As ações avaliativas relativas a 2010, na realidade, começaram antes da nomeação
da Comissão que foi reestruturada, do ponto de vista de sua composição e,
também, de seus integrantes: os membros da CPA 2009 apresentaram à direção do
Instituto uma proposta de reformulação da Comissão, posto que constataram haver
um certo desequilíbrio entre os setores institucionais representados (a sociedade
civil e os funcionários tinham dois representantes enquanto professores e alunos
apenas um). O resultado está contemplado na composição da CPA 2010, que passa
a ter apenas cinco membros, um para cada segmento institucional.
Para dar continuidade ao processo avaliativo, os primeiros passos da nova CPA
foram conduzidos pelos dois membros da Comissão 2009 que permaneceram na
Comissão.

Em sua primeira reunião, a CPA 2010, elegeu o Coordenador –
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representante do corpo técnico-administrativo – e entendeu que a análise do
processo avaliativo no Instituto deveria preceder qualquer iniciativa da Comissão.
Assim, após cuidadosa análise dos instrumentos elaborados pela CPA anterior, a
CPA 2010, em sua primeira reunião substantiva, ratificou os princípios e práticas
até o momento observadas. Considerou, porém, que os questionários deveriam ser
melhor analisados. A revisão dos questionários e a aprovação de um programa de
trabalho marcaram, efetivamente, o início do processo de auto-avaliação 2010.
O cronograma estabelecido, quando da elaboração do Programa de Trabalho da
Comissão, envolvia algumas ações de natureza mais organizacional e outras
voltadas para a sensibilização institucional. Para agilizar o processo, a Comissão
entendeu que as reuniões da Comissão poderiam, em parte, ser substituídas por
correspondências eletrônicas que, além de agilizar o processo, possibilitariam o
adequado registro das decisões.
O Programa de Trabalho aprovado contempla as seguintes etapas:
a) Preparação Institucional - envolveu a organização interna da CPA e a troca
de informações visando equalizar o conhecimento que os membros da CPA
têm das diferentes instâncias organizacionais. Envolveu, ainda, a adequação
dos instrumentos de coleta de dados e a distribuição das responsabilidades.
b) Coleta e Análise de Dados – envolveu a aplicação dos questionários, a
tabulação dos dados e a produção de relatórios estatísticos. Os participantes
da CPA ficaram encarregados – cada um sendo responsável pelo setor que
representa - de preparar a primeira versão das informações retiradas dos
questionários. Este material subsidiou a elaboração, a análise e o diagnóstico
contidos no relatório da CPA.

As atividades envolvidas nesta ação –

tabulação e interpretação das informações coletadas – foram realizadas em
reuniões da comissão.

Os questionários foram aplicados nos meses de

setembro e outubro de 2010.

Em suas reuniões de análise, a CPA pode

observar algumas fragilidades na formulação do questionário -- falta de
clareza, em alguns pontos, de objetividade, em outros --, ficando evidente
que o questionário ainda pode ser melhorado.
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c) Apresentação e debate com a comunidade acadêmica – o presente relatório
deve ser visto como preliminar, uma vez que não incorpora essa importante e
final etapa do processo.

Entende a Comissão que a discussão com a

comunidade poderá muito contribuir para a melhoria do diagnóstico e,
conseqüentemente,

para

que

os

objetivos

da

auto-avaliação

sejam

alcançados.

III. 3 – UNIVERSO DE ANÁLISE
Qualquer análise quantitativa tem que considerar a representatividade do universo
pesquisado: de uma maneira geral, os resultados podem ser considerados
representativos dos segmentos analisados, uma vez que em apenas um não se
obteve mais de 50% de participação. Esse aspecto será objeto de análise mais
detalhada, em campo específico do presente relatório, e não invalida os resultados
positivos do processo como um todo.
Questionários
Respondidos Universo
Funcionários

%

3

5

60%

Professores

15

23

65%

Ex-Alunos

26

61

43%

Alunos 2009

17

24

71%

Alunos 2010

13

25

52%

74

138

54%

III. 4 – ANÁLISE DOS DADOS
Antes de focalizar os resultados específicos de cada um dos segmentos, é
importante destacar que, na avaliação da CPA, os resultados foram extremamente
positivos, principalmente quando se considera os aspectos acadêmicos da
Instituição: na opinião dos alunos, público alvo da ação institucional, em todas as
dimensões voltadas para sua formação as avaliações do tipo “excelente” ou
equivalente respondem por mais de 70% das respostas. Por essa razão e, como no
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entender da Comissão, os objetivos e práticas institucionais foram muito bem
avaliados, cada membro da CPA ficou responsável por analisar as informações
relativas ao universo que representa e sugerir alguns possíveis encaminhamentos.
A idéia era desvendar pontos que os representantes pudessem discutir com seus
pares, visando atualizar e melhorar, sempre, as condições gerais da instituição.
Os pontos assim identificados são trabalhados no presente relatório.

III. 5 – CORPO DOCENTE
No que diz respeito a auto-avaliação dos professores, mais uma vez, a avaliação
registrou alto nível de satisfação (100%), de comprometimento (100% em termos de
assiduidade e pontualidade), e de compreensão da metodologia e concepção do
curso como um todo (manifestos pela avaliação altamente positiva em itens tais
como: contextualização e articulação da disciplina ministrada em relação às demais
disciplinas, à pesquisa, à formação do aluno e do próprio professor, entre outras).
Por outro lado os dados registram alguma melhoria, embora pontos destacados na
auto-avaliação realizada em 2009 permaneçam válidos.

Por exemplo, 53% dos

professores registraram que participam, com freqüência, de cursos/eventos de
atualização pedagógica e/ou profissional. Embora, idealmente, esta taxa devesse
ser bem mais alta, é importante observar a significativa melhoria em relação a
2009, quando os valores observados variaram entre 27% e 36%.
Dois pontos que apresentaram pouca diferença em relação ao processo anterior são:
o estímulo ao uso da Internet como fonte de informação (33%) e a disponibilidade
dos professores para atendimento fora do horário das aulas (47%).
No primeiro caso, a participação dos professores em eventos de atualização
acadêmica, o novo índice atesta o papel do processo avaliativo no cotidiano da
Instituição. No relatório de 2009 este ponto foi fortemente destacado. A positiva
variação percentual observada permite inferir que a Coordenação Acadêmica do
Curso e os professores melhor entenderam a importância do processo de formação
continuada que preside a metodologia de trabalho do Instituto e que, ademais, está
em plena sintonia com pesquisas recentes que apontam as instituições de ensino
7
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como lócus privilegiado da formação continuada. Não se pode, porém, deixar de
registrar que falta, ainda muito, para que este processo seja plenamente absorvido
pelos professores do Instituto: pelo menos, 47% dos respondentes, pelo visto, ainda
não entenderam o papel das reuniões com a Coordenação Acadêmica do Curso, que
envolve estudo teórico e discussão sobre a didática do ensino superior,
representando, portanto, um fórum de formação permanente.
A CPA, portanto, recomenda maior atenção dos professores em sua busca por
atualização específica, seja em outros âmbitos -- como os cursos de pós-graduação
em universidades, palestras temáticas, etc, -- ou nesse processo contínuo e
permanente de atualização profissional promovido pela Coordenação Acadêmica do
Curso, que tem papel fundamental no crescimento da equipe como um todo.
Ou seja, a CPA considera que permanece válida recomendação registrada no último
relatório, no sentido de se divulgar mais e refletir mais sobre essa prática vivida no
ISEPS: o que é feito nas reuniões poderia ser intensificado com a organização de
seminários internos, aprofundando o estudo e a apresentação da metodologia
seguida para outras instituições. Para tornar ainda mais estimulante essa formação
continuada e em serviço da equipe, eixo motor da concepção pedagógica do
Instituto, seria também oportuno convidar professores de outras instituições,
especialistas ou atores sociais diversos, para ministrarem palestras, que poderiam
ser abertas tanto aos alunos quanto aos professores.
Os outros dois pontos – internet e atendimento -, na ótica da CPA, deveriam ser
melhor explorados pelo corpo docente: as características pessoais e profissionais
dos alunos parece ser uma explicação por demais simplista, uma vez que a
principal característica do mundo virtual – aplicável aos dois aspectos destacados,
posto que, além de fonte de informação, pode ser utilizada como ponto de encontro
entre alunos e professores - é a flexibilidade de horários. Sobre esses pontos, a CPA
considera que os professores precisam estar mais atentos e precisam estimular a
troca, com os alunos, a partir das ferramentas de TI.

O uso de e-mail não só

poderia substituir o atendimento pessoal como, ademais, possibilitaria otimizar a
comunicação institucional em questões de interesse comum a um número maior de
alunos. O simples fato da CPA ter levantando esse aspecto, nos questionários, já
vem provocando mudanças. A intensificação do uso de e-mail e twitter entre alunos
e professores já pode ser notada.
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III. 6 – CORPO DISCENTE
Cinco grandes conjuntos de questões procuram dar conta das dimensões
privilegiadas no que diz respeito aos alunos do Instituto: o curso, o processo de
alfabetização cultural que integra o currículo do curso, a auto-avaliação, a infraestrutura da instituição, e a avaliação de cada um dos professores do período.
Em termos globais, 71% dos alunos participaram do processo avaliativo, marcado,
no caso dos alunos, por um tom extremamente positivo.

Como esses alunos

encontram-se em diferentes momentos do curso – a turma de 2010 cursou apenas
um semestre enquanto a turma 2009 está há mais de um ano exposta à
metodologia de trabalho do Instituto – a CPA optou por analisar separadamente as
respostas para poder verificar se este fato influiria nas respostas.
De uma maneira geral, as observações registradas pela CPA de 2009 não estão
muito distantes da realidade agora retratada: altos índices positivos registrados em
quase todos os itens do questionário exceto naqueles voltados para a auto-avaliação
dos alunos, onde foi possível observar uma maior variância.
Os itens que tratam mais diretamente do curso não podem ser diretamente
cotejados com os resultados obtidos em 2009, uma vez que integram a parte do
questionário que foi reformulada. Não obstante, os resultados obtidos nas questões
relativas a esses tópicos guardam as mesmas características: os alunos de ambas
as turmas consideram que o curso contribui, muito, para uma formação do
cidadão, profissional e social (variação de 82% a 100% em quase todas os itens
exceto em um -- formação social na ótica da turma de 2009 – em que a taxa foi de
71%, o que continua sendo, sob todos os aspectos e conceitos estatísticos uma
avaliação positiva).

Duas especificidades do curso – alfabetização cultural e a

participação de observadoras – também foram positivamente avaliadas; o mesmo
acontecendo com os aspectos relacionados à infra-estrutura física da instituição.
A CPA registra, com segurança, que o corpo docente do Instituto, na ótica dos
alunos, é de muito bom nível, dedicado, competente, justo e civilizado.

A variação

observada, em ambas as turmas, nos altamente positivos percentuais registrados
oscila entre 75% e 97%. Um registro interessante: apenas neste segmento a idéia
de separar as turmas, para poder observar eventuais diferenças avaliativas, se
9
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mostrou válida: na turma de 2009, a média foi 84% enquanto que na turma 2010
foi de 92%. Ambas bastante elevadas, positivamente.
Por um lado, entende a CPA, que isso confere alto grau de seriedade no
posicionamento das alunas; por outro, nos estimula a um mergulho mais atento
nas questões apresentadas.
Como já observado, na avaliação como um todo, a maior variância observada referese à auto-avaliação dos alunos.

Talvez esse fato possa ser explicado pela

composição do corpo discente: moradores de comunidades populares e profissionais
de creches comunitárias e municipais. Com efeito, a quase totalidade dos alunos
trabalha em tempo integral e têm de aproveitar muito bem o seu tempo. abdicando
de muitas atividades para ter sucesso no seu percurso acadêmico.
Além disso, parte significativa dos alunos considerou que a sua formação de base
não os prepara para o acompanhamento das disciplinas (apenas 29% dos alunos da
turma 2009 e 54% dos da 2010 se consideram preparados para acompanhar o
curso) . Foi possível verificar, também, que a opinião dos alunos é menos positiva
no que importa à disponibilidade para o estudo: apenas 12% da turma 2009 e 15%
da turma 2010 se utilizam de bibliografia complementar; a situação não é muito
diferente, quando se trata da bibliografia básica do curso: 35% e 23%
respectivamente.
Não obstante, todos os alunos registram alta satisfação com o curso: mais de 90%
em ambas as turmas.
Embora os resultados sejam bastante satisfatórios, continua existindo, tal como
registrado no relatório de 2009, um certo potencial para melhoria no que diz
respeito à articulação das disciplinas com as atividades de extensão e de pesquisa
desenvolvidas pela Instituição. Este aspecto, tomado não de forma isolada, mas no
contexto da avaliação como um todo, na opinião da CPA, não tem como ser
resolvido a curto prazo – ou seja, enquanto os alunos forem alunos – uma vez que
os alunos, por suas características de trabalho e moradia, dispõem de muito pouco
– ou quase nenhum – tempo para participar de atividades fora do horário das aulas.
Este posicionamento reforça, portanto, como apontado no caso dos ex-alunos, a
10
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necessidade de se criar mecanismos efetivos, mas eficazes de alimentar o
relacionamento dos alunos com o Instituto após a conclusão do curso.
Outra questão recorrente diz respeito à formação básica dos alunos vis-à-vis as
demandas do curso. O posicionamento do corpo discente do Instituto recomenda,
fortemente, que se procure identificar formas alternativas e/ou complementares
para ajudar os alunos a superar seus pontos mais frágeis, como por exemplo:
realização de oficinas temáticas e discussões mais amplas sobre educação infantil,
ponto focal das atividades desenvolvidas pelo Instituto.

III. 7 – CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
O

quadro

técnico-administrativo

do

Instituto

é

extremamente

reduzido

(5

funcionários), o que dificulta uma análise mais aprofundada, principalmente nos
casos em que se registra acentuada dispersão (por exemplo: nos itens que tratam
do relacionamento com a chefia e desenvolvimento profissional, as opções
dividiram, igualmente, a opinião dos funcionários).
Mesmo assim, os resultados obtidos não estão distantes das preocupações
manifestas pela direção do Instituto. Por exemplo, todos consideram que o número
de funcionários não atende às necessidades operacionais da instituição; ao longo do
ano, a direção procurou diversas alternativas para atender à demanda crescente,
em função da ampliação das atividades desenvolvidas pela Instituição.
De uma maneira geral, os pontos destacados na auto-avaliação de 2009 também
permanecem válidos no caso dos funcionários, uma vez que estes, por suas
respostas ao questionário utilizado, demonstram satisfação pessoal alta, bom
relacionamento entre eles e com a administração da Instituição. Ou seja, o clima
organizacional é bom, embora exista espaço para uma maior integração entre os
próprios funcionários e entre os funcionários e a administração geral. Ou seja, há
espaço para maior articulação, integração e colaboração entre os setores.
Embora a sugestão apresentada pela CPA de 2009 permaneça válida - oportunizar e
estimular a realização de cursos em suas respectivas áreas de atuação – a
Comissão considera que o adequado dimensionamento do corpo de funcionários e
11
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uma descrição mais explícita das responsabilidades de cada um antecede,
necessariamente, a realização de curso e, certamente, trará maior satisfação
profissional.

III. 8 – EX-ALUNOS
A participação de ex-alunos na avaliação tem dupla função: por um lado, avaliar o
impacto do curso na trajetória profissional dos formandos; por outro, acompanhar e
manter contato com os ex-alunos.
A questão do impacto do curso na trajetória profissional, por si só, é de
fundamental importância para avaliação do curso. No caso da formação oferecida
pelo Pró-Saber, esse aspecto se reveste de características ainda mais especiais
tendo em vista os três grandes eixos em torno dos quais o curso se estrutura: a) o
curso é orientado pela concepção de competência profissional, buscando articular
teoria e prática; b) o curso busca a coerência entre a formação oferecida e a prática
esperada do futuro professor; e c) as atividades de pesquisa integram o curso de
modo a garantir a aprendizagem dos procedimentos e a produção de conhecimento
pedagógico.
A segunda função – acompanhar os egressos – demonstrou – e aqui já estamos
entrando na análise dos dados, que é preciso incrementar os instrumentos de
acompanhamentos dos ex-alunos uma vez que a maioria dos respondentes são da
turma que concluiu o curso em agosto de 2010; apenas 13% dos formandos de
2008 responderam ao questionário.
A análise dos dados nos remete ao Relatório da CPA de 2009, tanto em aspectos
positivos como naqueles não tão satisfatórios.
Do ponto de vista do acompanhamento dos egressos, observa-se que o contato com
a instituição não tem sido sistemático e que todos os respondentes gostariam de
realizar uma pós-graduação. Este cenário repete, em todos os sentidos, o que foi
registrado no relatório de 2009.

12
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Os índices observados em 2009 também se repetem nas avaliações extremamente
positivas quanto ao conteúdo programático do curso (100% coerentes com as
necessidades da vida profissional cotidiana) e com altíssima taxa de contribuição
para o desempenho profissional (96%). Na mesma linha, os alunos, tanto os que
tiveram participação no processo de auto-avaliação em 2009 como os que
concluíram o curso em agosto p.p., consideram que o curso atendeu, plenamente,
às expectativas (96%, um pouco superior aos 90% registrados em 2009).
Na mesma linha, e tal como já registrado no relatório de 2009, o apoio institucional
à constituição de uma associação de ex-alunos seria um instrumento efetivo para o
acompanhamento dos egressos, pois, além de monitorar a evolução destes exalunos, nas suas trajetórias no mercado de trabalho e no acadêmico, seria,
também, um canal de divulgação dos serviços profissionais desses ex-alunos.
Neste sentido, merece registro especial o ambiente virtual desenvolvido pelo
Instituto, com o apoio da IBM.

Este ambiente, é um instrumento de formação

continuada para as ex-alunas – e para um público bem mais amplo, pois está
disponível na Internet – na medida em que informa e estimula o debate em torno de
artigos e questões específicas do cotidiano da educação infantil. Entende a CPA
que este instrumento atende plenamente uma das recomendações da CPA 2009:
criação de um fórum, de natureza mais ou menos permanente, que além de
contribuir para a disseminação do modelo institucional do Instituto, contribuiria
para a continuada atualização das ex-alunas.
Em termos quantitativos, 88% dos concluintes de 2010 participaram da avaliação
contra apenas 13% dos concluintes de 2008.1

III.9 – INFRAESTRUTURA
Mais uma vez, a infra-estrutura, avaliada por todos os segmentos que participaram
do processo avaliativo em 2009, se mostrou extremamente satisfatória. Ou seja, o
Instituto oferece condições favoráveis à aprendizagem e ao desenvolvimento do
trabalho acadêmico, a julgar pelos índices registrados: os mais baixos estavam
acima dos 80%.
1

Para registro:o prazo de integralização do curso é de 3 anos e não houve ingresso em 2006;
como o curso começou em 2005, até o momento, apensa duas turmas concluíram o curso.
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A única recomendação, portanto, que a CPA pode apresentar é a manutenção das
condições apresentadas.
É, porém, importante registrar que a principal recomendação formulada pela CPA
2009 – a disponibilização dos computadores fora do horário dedicado às disciplinas
que utilizam o laboratório -- foi atendida.

III.10 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
A CPA, apesar dos avanços, ainda apresenta alguns pontos dificultadores, como,
por exemplo, o comprometimento dos representantes da sociedade civil, uma vez
que os mesmos faltam muito às reuniões (posicionamento também apontado pela
CPA de 2009). Por outro lado, do ponto de vista dos avanços obtidos, é importante
registrar a incorporação dos resultados obtidos pela CPA no planejamento anual da
Instituição, tanto do ponto de vista organizacional como acadêmico.
O que em um primeiro momento nos pareceu mais um “serviço” determinado pelo
MEC/INEP, ao longo destes três anos, têm se mostrado de grande importância para
a gestão acadêmico-institucional e, conseqüentemente, para a melhoria de todo o
trabalho desenvolvido e do serviço prestado.

Ou seja, o trabalho da CPA tem

possibilitado avanços e correções de rumos.

Ao mesmo tempo, tornou-se uma

atividade motivadora, pela parceria construída com a Instituição como um todo.
O processo de auto-avaliação institucional, em 2010, atendeu às expectativas do
ponto de vista do Projeto de Avaliação institucional e da CPA. Sendo assim, seus
resultados foram, e ainda serão, socializados de diversas maneiras afim de
colaborar com os processos de melhorias e encaminhamentos dos diversos setores
da IES envolvidos no processo.
Os indicadores da pesquisa podem ser lidos como importantes e positivos, tendo
alcançado vários índices que apontam melhorias significativas, o que foi possível
observar em decorrência da manutenção de questões do questionário contempladas
no ano anterior. Não obstante é necessário continuar avaliando e acompanhando
14

________________________________________________________________________

algumas metas e procedimentos com o intuito de garantir a continuidade do
crescimento da IES.
Neste sentido, e tendo em vista o marco conceitual que pauta e estimula as ações
institucionais – constelar, no sentido cunhado por W. Benjamim – seria
fundamental complementar este processo de auto-avaliação institucional com uma
outra pesquisa, com o objetivo de identificar, até que ponto, os ex-alunos e alunos
efetivamente “contaminam” outros profissionais das unidades de educação infantil
em que atuam. Essa pesquisa poderia usar indicadores subjetivos – por exemplo, a
leitura de artigos recomendados e orientações/informações prestadas pelos alunos
e ex-alunos a partir de seu aprendizado, como indicadores objetivos como, por
exemplo, número de profissionais de uma mesma unidade matriculados e/ou que
se inscreveram no Pró-Saber ao longo do tempo e que cargos vêm sendo ocupados
por eles após a formatura (Nota: extra-oficialmente, ficamos sabendo em reuniões e
jornadas voltadas para as creches que têm professores fazendo o curso, que várias
ex-alunas vêm sendo convidadas a assumir a coordenação pedagógica das unidades
em que trabalham mas não temos indicadores qualificados deste fato.
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IV – ANEXOS

IV.1 – CORPO DOCENTE: QUESTIONÁRIO E RESULTADOS
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Questionário do Professor
Curso Normal Superior

Esta avaliação é parte de processo mais amplo de avaliação do Ensino Superior desencadeado pelo
Ministério da Educação e abraçado pelas instituições com vistas à melhoria do ensino e dos serviços
oferecidos. Este questionário tem por finalidade colher sua opinião sobre as condições de ensino e de
aprendizagem oferecidas pelo ISEPS. Suas respostas serão mantidas no mais absoluto sigilo.
Disciplina:________________________________________________ Turma:__________________
INSTRUÇÕES: 1. Não deixe resposta em branco; 2. Marque somente uma alternativa para cada
questão; 3. Considere a disciplina que está lecionando no momento de aplicação do questionário.
1. A DISCIPLINA: o contexto do curso
na maioria
Você:
sempre
das vezes
às vezes
1.1 Tem participado de colegiados/ comissões.
1.2 Articula suas pesquisas com as atividades de
ensino.
1.3 Articula suas ações de extensão com as
atividades de ensino.
1.4 Contextualiza a disciplina no processo de
formação profissional.
1.5 Articula o conteúdo da sua disciplina com
disciplinas afins.
Escreva abaixo as observações que julgar complementares ao que foi respondido:

Nunca

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. O PROFESSOR: atuação didática e postura profissional (auto-avaliação)
na maioria
Você:
sempre
das vezes
2.1.
Está ministrando disciplina na área de
conhecimento de sua qualificação.
2.2.
Considera que esta disciplina favorece o
desenvolvimento de qualidades acadêmicas
essenciais para a docência.
2.3.
Considera os resultados obtidos na avaliação do
aluno como elemento de análise para a
redefinição de conteúdos e procedimentos de
ensino.
2.4.
Apresenta de forma clara os seus objetivos em
relação aos alunos.
2.5.
Incentiva seu aluno a participar da discussão do
conteúdo da disciplina na sala de aula.
2.6.
Informa sobre disponibilidade de atendimento
aos alunos fora da sala de aula.
2.7.
Comparece às aulas.
2.8.
Cumpre o horário das aulas do início ao fim.
2.9.
Motiva os alunos a consultar a Internet como
fonte de informação.
2.10 Tem
participado
de
cursos/eventos
de
atualização pedagógica.
2.11 Tem participado de cursos/eventos na sua área
.
de atuação.
2.12 Considera a docência no ensino superior como
.
uma atividade gratificante para sua realização
profissional.

às vezes

Nunca
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Escreva abaixo as observações que julgar complementares ao que foi respondido:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. A INSTITUIÇÃO: infra-estrutura
A infra-estrutura necessária para o ensino desta disciplina tem sido disponibilizada de forma:
Satisfatória
regular
insatisfatória
indisponível
não se aplica
Sala de aula
Laboratório
Biblioteca
Equipamentos
Material
didático
Material
de
consumo
Outros
Escreva abaixo as observações que julgar complementares ao que foi respondido:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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IV.2 – CORPO DISCENTE: QUESTIONÁRIO E RESULTADOS

Auto Avalição dos Alunos (sempre)
Turma 2009
Turma 2010
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Questionário do Aluno
Curso Normal Superior

Esta avaliação é parte de processo mais amplo de avaliação do Ensino Superior desencadeado pelo
Ministério da Educação e abraçado pelas instituições com vistas à melhoria do ensino e dos serviços
oferecidos. Este questionário tem por finalidade colher sua opinião sobre as condições de ensino e de
aprendizagem oferecidas pelo ISEPS. Suas respostas serão mantidas no mais absoluto sigilo.
INSTRUÇÕES: 1. Não deixe resposta em branco; 2. Marque somente uma alternativa para cada
questão; 3. Considere os professores que estão lecionando no semestre de aplicação do
questionário. Atenção: na avaliação dos professores considere o conjunto, graduando sua
resposta em função de sua (in)satisfação em relação a um ou mais professores.
1. AS DISCIPLINAS: o contexto do curso
na maioria
As disciplinas têm contribuído para:
Sempre
das vezes
às vezes
1.1 Formação
técnica
(aprendizado
de
conhecimentos específicos para a atuação
profissional)
1.2 Formação cidadã (conhecimento dos
valores humanos e da ética)
1.3 Compreensão
crítica
da
sociedade
(compreensão dos problemas sociais e
científicos relacionados à formação)
1.4 Acesso
ao
conhecimento
científico
atualizado
Escreva abaixo as observações que julgar complementares ao que foi respondido:

Nunca

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
2. O CURSO: características específicas (Não curriculares)
na maioria
das vezes
às vezes
Como você avalia as atividades:
Sempre
2.1 Formação cultural: contribuição para sua
prática profissional
2.2 Formação cultural: contribuição para sua
prática social
2.3 Apoio/Suporte à sua prática profissional
Escreva abaixo as observações que julgar complementares ao que foi respondido:

Nunca

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
3. A INSTITUIÇÃO: infra-estrutura
A infra-estrutura necessária para o ensino desta disciplina tem sido disponibilizada de forma:
satisfatória
Regular
Insatisfatóri
indisponível
não se aplica
a
Sala de aula
Laboratório
Biblioteca
Equipamentos
Material didático
Outros
Escreva abaixo as observações que julgar complementares ao que foi respondido:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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4. O ALUNO: auto-avaliação
na maioria
Você:
sempre
das vezes
às vezes
4.1
Se sente preparado para acompanhar os
conteúdos da disciplina.
4.2
Comparece às aulas.
4.3
Estuda o conteúdo programático utilizando
bibliografia sugerida pelo professor.
4.4
Estuda o conteúdo programático utilizando
bibliografia extra, não sugerida pelo
professor.
4.5
Se dedica aos estudos da disciplina além do
horário da aula.
4.6
Se sente à vontade para participar das
aulas, fazendo perguntas ou elaborando
respostas.
4.7
Tem um bom relacionamento com os
colegas da turma.
4.8
Procura o professor, fora do horário da
aula, para tirar dúvidas sobre o conteúdo
da disciplina.
4.9
Tem obtido nota igual ou superior a sete
nas avaliações desta disciplina.
4.10
Tem participado de outras atividades
acadêmicas, além das disciplinas do Curso.
4.11
Cumpre as atividades solicitadas na
disciplina.
4.12
Assiste às aulas do início ao fim.
4.13
Tem buscado informações sobre o Curso,
junto à sua Coordenação.
4.14
Está satisfeito com o curso.
Escreva abaixo as observações que julgar complementares ao que foi respondido:

nunca

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
5. OS PROFESSORES: atuação didática e postura profissional
Introdução à Psicopedagogia
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13

Sempre

Na
maioria
das vezes

Poucas
vezes

Nunca

Trabalham conteúdos que contribuem para o
alcance dos objetivos da disciplina.
Demonstram domínio do conteúdo da disciplina
Desenvolvem o conteúdo de forma organizada.
Exigem na avaliação conteúdos que correspondem
aos que foram trabalhados em sala de aula.
Discutem os conteúdos da avaliação em sala de
aula após a divulgação dos resultados.
Desenvolvem as atividades seguindo uma
seqüência lógica.
Utilizam técnicas de ensino que facilitam a
aprendizagem.
Propiciam a participação dos alunos em sala de
aula.
Utilizam nas avaliações critérios estabelecidos e
divulgados de forma clara para os alunos.
Atribui notas que expressam a aprendizagem do
aluno.
Demonstram civilidade/respeito na sua relação
diária.
Éstão disponíveis para atender o aluno além do
horário de aula.
Comparecem às aulas.
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5.14
5.15

Cumprem o horário das aulas do início ao fim.
Ressaltam a importância da disciplina na
formação acadêmica e profissional do aluno.
Escreva abaixo as observações que julgar complementares ao que foi respondido:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

6. OS(AS) OBSERVADORES(AS):
Você compreende a função do observador como parte da metodologia do Pró-Saber?
(

) Sim

(

) Não

Explique:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

OBS: A avaliação dos professores repete o item 5 para cada uma das disciplinas oferecidas no
semestre em ambas as turmas
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IV.3 – CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

1. A INSTITUIÇÂO: Planejamento e Administração

2. A INSTITUIÇÂO: Clima Organizacional

24

________________________________________________________________________

Questionário do Funcionário
Curso Normal Superior

Esta avaliação é parte de processo mais amplo de avaliação do Ensino Superior desencadeado pelo
Ministério da Educação e abraçado pelas instituições com vistas à melhoria do ensino e dos serviços
oferecidos. Este questionário tem por finalidade colher sua opinião sobre a organização do ISEPS, bem
como o seu nível de satisfação em relação às atividades que realiza. Suas respostas serão mantidas no
mais absoluto sigilo.
INSTRUÇÕES: 1. Não deixe resposta em branco; 2. Marque somente uma alternativa para cada
questão.
1. A INSTITUIÇÂO: Planejamento e Administração
na maioria
Você:
sempre
das vezes
às vezes
Planeja as atividades com orientação da chefia
1.1.
Participa das decisões relativas ao seu setor de trabalho
1.2.
Apresenta sugestões que são acatadas para melhorar a
1.3.
qualidade das atividades desenvolvidas no seu setor de
trabalho
A qualidade dos equipamentos/acervo/computadores
1.4.
atende às suas necessidades
A quantidade dos equipamentos/acervo/computadores
1.5.
atende às necessidades do setor
O número de funcionários atende às necessidades do seu
1.6
setor de trabalho
Atividades desenvolvidas são compatíveis com sua
1.7
formação
Agilidade e qualidade na solução de problemas
1.8
administrativos
Escreva abaixo as observações que julgar complementares ao que foi respondido:

Nunca

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
2. A INSTITUIÇÂO: Clima Organizacional
excelente
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

bom

razoável

inadequado

Como você classificaria:
Nível de satisfação pessoal em trabalhar na
Instituição
Nível de satisfação profissional em trabalhar na
Instituição
Organização e funcionamento da Instituição
Ambiente de colaboração e solidariedade entre a
equipe
Relacionamento entre funcionário e a chefia
Integração e/ou articulação entre serviços
administrativos desenvolvidos
Estímulo
e
oportunidade
para
o
desenvolvimento profissional

Escreva abaixo as observações que julgar complementares ao que foi respondido:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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IV.4 – CORPO EX-ALUNOS

Você está fazendo algum outro curso?

Você continua trabalhando em IEI?

Você tem mantido contato com o Pró-Saber?
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Questionário do Ex-Aluno
Curso Normal Superior

Esta avaliação é parte de processo mais amplo de avaliação do Ensino Superior desencadeado pelo
Ministério da Educação e abraçado pelas instituições com vistas à melhoria do ensino e dos serviços
oferecidos. Este questionário tem por finalidade colher sua opinião sobre as condições de ensino e de
aprendizagem oferecidas pelo ISEPS. Suas respostas serão mantidas no mais absoluto sigilo.
INSTRUÇÕES: 1. Não deixe resposta em branco; 2. Marque somente uma alternativa para cada
questão.
1. VOCÊ
1.1 Você está fazendo algum outro curso:
( ) Sim.

( ) Não.

1.2 Você continua trabalhando em instituições de educação infantil
( ) Sim.
( ) Não.

1.3 Se Você marcou sim, acima,
( ) Pública
( ) Comunitária

( ) Privada

( ) Outros projetos com crianças de 0 a 6 anos

1.4 Se você marcou não, acima, explique
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________

1.5 Você tem mantido algum contato com o ISEPS,
( ) Sim.

( ) Não.

1.6 Se sim, em que situação isso tem acontecido
( ) Estágio de Observação
( ) Participação em eventos.
( ) Outros.

1.7 Você voltaria ao ISEPS para fazer um curso de
( ) Aperfeiçoamento em: ________________________________________
( ) Especialização em: _________________________________________
( ) Mestrado em: ______________________________________________
( ) Outros: ___________________________________________________
( ) Não voltaria.
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2. O CURSO
excelent
bom razoáve
Como você classificaria:
e
l
2.1 Coerência entre o conteúdo dos componentes
curriculares com as necessidades da vida
cotidiana, cultura e formação profissional
2.2 A inserção do curso na sua realidade econômicosocial
2.3 O perfil do profissional formado pelo curso em
relação ao mercado de trabalho em que você atua
2.4 A contribuição do curso para seu desempenho
profissional
2.5 O curso atendeu às suas expectativas
2.6 Que conceito você atribui ao curso
Escreva abaixo as observações que julgar complementares ao que foi respondido:

inadequado

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
________________________________
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