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1. Apresentação 

 

O presente relatório tem por objetivo reunir dados da Avaliação do Clima 

Organizacional do Centro Universitário da Serra Gaúcha e da Faculdade de 

Tecnologia da Serra Gaúcha de Caxias do Sul, procurando apresentar, observadas 

as exigências legais e institucionais, os resultados da avaliação realizada no 

segundo semestre de 2018. Outro objetivo é subsidiar os processos de gestão e do 

planejamento de ações em todos os níveis decisórios.  

Procurou-se, apresentar no presente relatório os indicadores de avaliação, 

procedimentos metodológicos, fundamentação teórico-metodológica e os resultados 

da avaliação.  

Os instrumentos de avaliação foram compostos por 37 questões para 

coordenadores de curso presencial, 38 para coordenadores de curso EaD, 38 para 

professores de curso presencial, 37 para professores de curso EaD, 38 para tutores 

EaD, 39 para funcionários técnico-administrativos, com a intenção de avaliar 

dezesseis indicadores para análise: 1. Satisfação Geral, 2. Ambiente Psicossocial, 3. 

Compensação, 4. Percepção sobre o tratamento recebido pela Instituição, 5. 

Reconhecimento, 6. Comunicação / Informação, 7. Imagem Institucional, 8. 

Liberdade de Expressão, 9. Qualidade do Grupo Gestor, 10. Qualidade do Grupo de 

Trabalho, 11. Condições de Trabalho, 12. Autonomia, 13. Tipo de Trabalho, 14. 

Participação nas Decisões, 15. Imagem Setorial / do Curso e 16. Desenvolvimento 

Profissional. 

Finalmente, apresentam-se os resultados em forma de gráficos, algumas 

considerações colhidas de forma descritiva e uma síntese parcial com apontamentos 

para subsidiar os gestores institucionais, tendo em vista o planejamento de suas 

ações como já comentado. 

Destaca-se que este relatório possui, também, um quadro que propõe as 

ações acadêmico-administrativas decorrentes do processo de avaliação com mais 

especificidade.  

Em seguida, algumas considerações sobre o presente processo. 
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2. Indicadores de avaliação 

 

Conforme já apresentado, após a escolha de diretrizes para o processo 

avaliativo, foram definidos os indicadores que seriam utilizados na pesquisa. Todos 

os gestores participaram dessa fase inicial do processo. De acordo com o que foi 

mencionado na apresentação, os indicadores são:  

1. Satisfação geral: avalia a percepção de coordenadores de curso, professores, 

Tutores e funcionários técnico-administrativos em relação à organização 

como um todo; 

2. Ambiente psicossocial: avalia a percepção de coordenadores de curso, 

professores, Tutores e funcionários técnico-administrativos em relação à 

qualidade dos relacionamentos interpessoais; 

3. Compensação: avalia a percepção de coordenadores de curso, professores, 

Tutores e funcionários técnico-administrativos em relação a salários e 

benefícios; 

4. Percepção sobre o tratamento recebido pela IES: avalia a percepção de 

coordenadores de curso, professores, Tutores e funcionários técnico-

administrativos sobre a forma de tratamento recebido da organização, tanto 

em relação aos seus direitos trabalhistas, quanto em relação à justiça e 

igualdade no tratamento pessoal e profissional; 

5. Reconhecimento (valor pessoal): avalia a percepção de coordenadores de 

curso, professores, Tutores e funcionários técnico-administrativos em relação 

aos mecanismos de reconhecimento profissional existentes na organização, e 

quanto à forma de gerenciamento desses mecanismos por parte dos 

gestores; 

6. Comunicação / informação: avalia a percepção de coordenadores de curso, 

professores, Tutores e funcionários técnico-administrativos em relação ao 

processo de comunicação, especialmente, quanto à disponibilização das 

informações necessárias para o desenvolvimento do trabalho; 

7. Imagem institucional: avalia a percepção de coordenadores de curso, 

professores, Tutores e funcionários técnico-administrativos em relação à 

imagem da organização, tanto internamente, nos próprios funcionários, 

quanto externamente, na comunidade, em clientes e fornecedores; 
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8. Liberdade de expressão: avalia a percepção de coordenadores de curso, 

professores, Tutores e funcionários técnico-administrativos quanto à sua 

liberdade para expressar ideias e opiniões de forma geral; 

9. Qualidade do grupo gestor: avalia a percepção de coordenadores de curso, 

professores, Tutores e funcionários técnico-administrativos quanto à 

qualidade do grupo gestor, suas habilidades técnicas e relacionais; 

10. Qualidade do grupo de trabalho: avalia a percepção de coordenadores de 

curso, professores, Tutores e funcionários técnico-administrativos quanto à 

qualidade do grupo de trabalho, especialmente, sob os aspectos técnico e 

cognitivo; 

11. Condições de trabalho: avalia a percepção de coordenadores de curso, 

professores, Tutores e funcionários técnico-administrativos em relação às 

condições ambientais e ao próprio trabalho; 

12. Autonomia: avalia a percepção de coordenadores de curso, professores, 

Tutores e funcionários técnico-administrativos em relação à sua liberdade 

para promover alterações no seu trabalho e decidir de maneira independente 

questões relacionadas ao próprio trabalho; 

13. Tipo de trabalho: avalia a percepção de coordenadores de curso, professores, 

Tutores e funcionários técnico-administrativos em relação ao tipo de trabalho 

que realizam; 

14. Participação nas decisões: avalia a percepção de coordenadores de curso, 

professores, Tutores e funcionários técnico-administrativos quanto à sua 

participação nas decisões que afetam no seu trabalho e no próprio 

planejamento do trabalho; 

15. Imagem setorial / do curso: avalia a percepção de coordenadores de curso, 

professores, Tutores e funcionários técnico-administrativos em relação à 

imagem do setor de trabalho ou do curso na organização. 

16. Desenvolvimento profissional: avalia a percepção de coordenadores de curso, 

professores, Tutores e funcionários técnico-administrativos em relação às 

oportunidades de treinamento, desenvolvimento, qualificação e ascensão 

acadêmica e profissional dentro da organização; 

Os resultados serão comparativos, para que se possa fazer uma análise 

global das questões. 
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3. Procedimentos Metodológicos 

 

Neste momento, foram apresentados e analisados os gráficos por indicador / 

questão e procurou-se fazer uma síntese, que se registra após o último gráfico, com 

a finalidade de observar potencialidades e fragilidades institucionais.  

Conforme estabelecido para os demais processos de avaliação, para análise 

dos resultados foram aprovados pela CPA dois critérios: 1) Critério de validação da 

amostra – 50% de participação, ou 3 pontos de erro amostral; 2) Critério de 

satisfação – 60% da soma das alternativas de satisfação “a” e “b”. 

Antes de apresentar a metodologia, a tabela abaixo, indica a participação dos 

coordenadores de curso, professores e funcionários técnico-administrativos: 

 

Tabela 1 - Índices de participação  

  Participantes   Total Participaram  % participação   Erro Amostral 

Coordenações de Curso Presencial 32 24 75,0 10,2 

Coordenações de Curso EaD 30 25 83,3 8,2 

Professores Presencial 270 191 70,7 3,9 

Professores EaD 131 75 57,3 7,5 

Tutores EaD 72 67 93,1 3,2 

Funcionários Adm.  174 118 67,8 5,2 

Fonte: Sistema de Avaliação Institucional 

 

Como se pode observar pela tabela 1, houve uma participação efetiva dos 

coordenadores de curso (Presencial e EaD), professores (Presencial e EaD), 

Tutores (EaD) e dos funcionários técnico-administrativos. 

Para validação da amostra, o critério estabelecido pela CPA foi de 50% de 

participação, ou que o erro amostral ficasse em até 3 pontos. A amostra foi validada, 

pois 75% dos coordenadores de curso presencial, 83,3% dos coordenadores de 

curso EaD, 70,7% dos professores presencial, 57,3% dos professores EaD, 93,1% 

dos tutores EaD e 67,8% dos funcionários técnico-administrativos participaram da 

avaliação.  

Em seguida, apresenta-se de forma resumida a fundamentação teórico-

metodológica do processo avaliativo. 

 

3.1. Fundamentação teórico-metodológica  

 

A fundamentação teórico-metodológica que está por trás da Avaliação 

ampara-se nos paradigmas: empírico-analítico, sócioantropológico e crítico-dialético 
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(Tognarelli, 2010, pp. 15-18), amplamente expostos no processo de Avaliação da 

IES. 

Entre os processos avaliativos, está a Avaliação do Clima Organizacional, em 

todos seus elementos constitutivos. De forma sucinta, pode-se afirmar que tal 

processo está amparado em duas propostas avaliativas que se complementam. A 

primeira, a abordagem quantitativa, ancorada no paradigma empírico-analítico, que 

consiste em avaliações pontuais expressas por questões de múltipla escolha (37 

para coordenadores de curso presencial, 38 para coordenadores de curso EaD, 38 

para professores de curso presencial, 37 para professores de curso EaD, 38 para 

tutores EaD, 39 para funcionários técnico-administrativos) em instrumentos 

avaliativos próprios. Nas questões, coordenadores de curso, professores, tutores e 

funcionários técnico-administrativos conferem valores (notas) que definem suas 

avaliações em uma escala semântica com 4 opções de respostas em cada questão.  

Concomitantemente, é realizada uma análise qualitativa, das “falas” – 

registros dos apontamentos que são descritos pelos participantes no próprio 

sistema. Há uma possibilidade de se registrar questões que não foram 

contempladas pelas questões fechadas, ou mesmo, reforçar pontos que 

coordenadores de curso, professores, tutores e funcionários achem importante frisar, 

neste caso, tais apontamentos foram denominados por Ouvidoria Avaliativa - CPA, 

amparada pelo paradigma sócioantropológico, que contempla uma abordagem 

qualitativa do processo.  

 

3.2. Etapas do processo autoavaliativo  

 

As etapas dos procedimentos para o desenvolvimento do processo 

autoavaliativo são: 

 Discussão periódica dos instrumentos com os gestores;  

 aplicação dos instrumentos avaliativos; 

 elaboração de tabelas e gráficos; 

 análise das colocações em cada indicador; 

 levantamento das principais potencialidades ou fragilidades, tomando por  

base as colocações avaliativas que se apresentaram;  

 elaboração do caderno de resultados; 

 encaminhamento do caderno de resultados a cada gestor responsável ou 

envolvidos no processo; 
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 Discussão dos resultados com os gestores de áreas, coordenações de curso, 

docentes, tutores e funcionários técnico-administrativos; 

 Elaboração do documento que indica as ações decorrentes do processo 

avaliativo.  

Em seguida, apresentam-se os gráficos por indicador / questão de forma 

comparativa da avaliação dos coordenadores de curso (presencial e EaD), 

professores (presencial e EaD), tutores (EaD) e funcionários técnico-administrativos, 

para que se possa fazer uma análise global das questões.   
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4. Resultados Quantitativos  
 

4.1. Avaliação dos Coordenadores de Curso / Professores / Tutores / Funcionários: média de cada indicador 
 

 

Gráfico 1 
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4.2. Avaliação dos Coordenadores de Curso / Professores / Tutores / Funcionários: por indicador / questão  

 

Média Geral do Indicador: Satisfação Geral  

Coordenadores Presencial Coordenadores EaD Professores Presencial Professores EaD Tutor EaD Funcionários  

3,22 4,58 4,14 4,60 4,73 3,77 

 

Gráfico 2 
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Gráfico 3 

 

 

 



14 
 

Gráfico 4 
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Média Geral do Indicador: Ambiente Psicossocial 

Coordenadores Presencial Coordenadores EaD Professores Presencial Professores EaD Tutor EaD Funcionários  

4,89 5,00 4,84 5,13 4,96 4,37 

 

Gráfico 5 
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Gráfico 6 
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Gráfico 7 
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Gráfico 8 
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Gráfico 9 
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Gráfico 10 
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Média Geral do Indicador: Compensação 

Coordenadores Presencial Coordenadores EaD Professores Presencial Professores EaD Tutor EaD Funcionários  

3,58 3,72 3,46 3,96 4,28 3,33 

 

Gráfico 11 
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Gráfico 12 
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Média Geral do Indicador: Percepção sobre o tratamento recebido pela IES 

Coordenadores Presencial Coordenadores EaD Professores Presencial Professores EaD Tutor EaD Funcionários  

4,50 5,50 5,30 5,52 5,79 4,77 

 

Gráfico 13 
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Média Geral do Indicador: Reconhecimento 

Coordenadores Presencial Coordenadores EaD Professores Presencial Professores EaD Tutor EaD Funcionários  

4,28 4,67 4,47 4,98 4,70 4,30 

 

Gráfico 14 
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Gráfico 15 
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Gráfico 16 
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Gráfico 17 
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Gráfico 18 
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Média Geral do Indicador: Comunicação / Informação  

Coordenadores Presencial Coordenadores EaD Professores Presencial Professores EaD Tutor EaD Funcionários  

3,31 3,96 3,93 4,36 4,39 3,51 

 

Gráfico 19 
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Gráfico 20 

 

 



31 
 

Gráfico 21 
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Gráfico 22 
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Média Geral do Indicador: Imagem Institucional 

Coordenadores Presencial Coordenadores EaD Professores Presencial Professores EaD Tutor EaD Funcionários  

5,58 5,48 5,04 5,50 5,73 4,54 

 

Gráfico 23 
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Gráfico 24 
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Média Geral do Indicador: Liberdade de Expressão 

Coordenadores Presencial Coordenadores EaD Professores Presencial Professores EaD Tutor EaD Funcionários  

5,08 4,72 5,15 5,28 5,15 4,70 

 

Gráfico 25 
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Gráfico 26 
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Média Geral do Indicador: Qualidade do Grupo Gestor 

Coordenadores Presencial Coordenadores EaD Professores Presencial Professores EaD Tutor EaD Funcionários  

4,50 5,29 5,40 5,56 5,62 4,86 
 

 

Gráfico 27 
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Gráfico 28 
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Gráfico 29 
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Gráfico 30 
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Média Geral do Indicador: Qualidade do Grupo de Trabalho 

Coordenadores Presencial Coordenadores EaD Professores Presencial Professores EaD Tutor EaD Funcionários  

4,83 4,92 4,87 5,26 5,04 4,42 

 

Gráfico 31 
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Gráfico 32 
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Média Geral do Indicador: Condições de Trabalho 

Coordenadores Presencial Coordenadores EaD Professores Presencial Professores EaD Tutor EaD Funcionários  

3,33 4,77 4,41 4,60 4,29 4,21 

 

Gráfico 33 
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Gráfico 34 
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Gráfico 35 
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Gráfico 36 
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Média Geral do Indicador: Autonomia  

Coordenadores Presencial Coordenadores EaD Professores Presencial Professores EaD Tutor EaD Funcionários  

4,50 4,72 5,27 5,31 4,94 4,60 

 

Gráfico 37 
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Gráfico 38 
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Média Geral do Indicador: Tipo de Trabalho  

Coordenadores Presencial Coordenadores EaD Professores Presencial Professores EaD Tutor EaD Funcionários  

4,33 4,88 4,70 4,81 4,79 4,18 

 

Gráfico 39 
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Média Geral do Indicador: Participação nas Decisões 

Coordenadores Presencial Coordenadores EaD Professores Presencial Professores EaD Tutor EaD Funcionários  

4,08 4,48 4,49 5,00 4,56 4,34 

 

Gráfico 40 
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Gráfico 41 
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Gráfico 42 
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Média Geral do Indicador: Imagem do Curso / Setorial 

Coordenadores Presencial Coordenadores EaD Professores Presencial Professores EaD Tutor EaD Funcionários  

5,00 5,04 5,02 5,08 5,31 4,58 
 

 

Gráfico 43 
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Média Geral do Indicador: Desenvolvimento Profissional 

Coordenadores Presencial Coordenadores EaD Professores Presencial Professores EaD Tutor EaD Funcionários  

3,89 4,16 3,73 3,87 4,33 3,44 

 

Gráfico 44 
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Gráfico 45 
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Gráfico 46 
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5. Resultados Qualitativos 

 

Quadro 1 – Potencialidades, Fragilidades e Sugestões apontadas pelos Coordenadores de Curso Presencial.   

Potencialidades Fragilidades Sugestões 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Quadro 2 – Potencialidades, Fragilidades e Sugestões apontadas pelos Coordenadores de Curso EaD.   

Potencialidades Fragilidades Sugestões 
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Quadro 3 – Potencialidades, Fragilidades e Sugestões apontadas pelos Professores Presencial.   

Potencialidades Fragilidades Sugestões 
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Quadro 4 – Potencialidades, Fragilidades e Sugestões apontadas pelos Professores EaD.   

Potencialidades Fragilidades Sugestões 

  Interessante pensar em melhorias na comunicação 

   

   

 

Quadro 5 – Potencialidades, Fragilidades e Sugestões apontadas pelos Tutores EaD.   

Potencialidades Fragilidades Sugestões 
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Quadro 6 – Potencialidades, Fragilidades e Sugestões apontadas pelos Funcionários.   

Potencialidades Fragilidades Sugestões 
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6. Síntese da Avaliação Interna (potencialidades (verde) e fragilidades (amarelo))  

 
  Índice de satisfação: 

Indicador: Questões: 
Coordenadores 

de Curso 
Presencial 

Coordenadores 
de Curso EaD 

Professores 
Presencial 

Professores 
EaD 

Tutores 
EaD 

Funcionários  

Satisfação Geral  

Qual o seu grau de satisfação em relação à Instituição 
como um todo: 

100,00% 92,00% 91,62% 98,67% 100,00% 69,49% 

Se algum(a) colega seu(sua) fosse selecionado(a) para 
trabalhar nesta Instituição, você: 

100,00% 96,00% 95,53% 98,67% 100,00% 83,90% 

Se você fosse convidado a trabalhar em outra instituição 
de ensino: 

66,67% 52,00% 39,11% 53,33% 44,78% 30,51% 

Ambiente 
Psicossocial  

No que se refere ao relacionamento entre os 
(coordenadores / professores / tutores / funcionários) de 
sua área / curso / setor de trabalho: 

100,00% 96,00% 94,41% 94,52% 98,51% 90,68% 

Você percebe que nos cursos da sua área / que no seu 
curso / e no seu setor de trabalho: 

100,00% 96,00% 91,06% 94,52% 98,51% 86,44% 
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Todas as vezes que o seu curso necessita da colaboração 
de outros cursos / de outros professores / de outros 
setores: 

100,00% 96,00% 90,50% 87,68% 82,09% 74,58% 

No que se refere ao relacionamento entre as pessoas da 
equipe do seu setor e as de outros setores: 

 
 

 
  

88,14% 

Todas as vezes que o seu curso necessita da colaboração 
de outros setores da EaD: 

 96,00%  
  

 

No que se refere ao relacionamento com os professores 
responsáveis: 

 
 

 
 

55,22%  

Compensação 

Você percebe que seu salário, em relação ao mercado de 
trabalho: 

66,67% 80,00% 54,75% 89,19% 89,55% 52,54% 

Os benefícios existentes na Instituição: 83,33% 60,00% 71,51% 82,43% 88,06% 51,69% 

Percepção sobre o 
tratamento 

recebido pela 
Instituição  

Em relação às obrigações legais (direitos trabalhistas), 
você percebe que a Instituição: 

100,00% 100,00% 97,21% 100,00% 98,51% 89,83% 

Reconhecimento 

Em relação aos coordenadores da sua área / professores 
do seu curso / aos demais tutores / aos seus colegas do 
seu setor de trabalho, você se sente: 

83,33% 96,00% 91,62% 97,29% 91,04% 75,42% 

Os critérios utilizados pela gestão acadêmica / pró-reitoria 
de EaD / coordenação de curso / supervisão de tutoria / 
superior imediato, a qual você se reporta, para 
reconhecer seus esforços na execução do seu trabalho, 
são: 

100,00% 92,00% 95,53% 98,64% 94,03% 80,51% 

A Instituição, por meio da Diretoria Acadêmica / Gestão 
Acadêmica / Pró-reitoria de Educação a Distância:  

100,00% 80,00% 74,30% 89,19% 91,04%  

Quando existe alguma oportunidade de promoção, as 
pessoas são escolhidas: 

 
 

 
  

68,64% 

Seu superior imediato (supervisor, coordenador, gerente, 
diretor etc.): 

 
 

 
  

78,81% 

Comunicação / Para ser eficiente em seu trabalho, você: 58,33% 88,00% 86,59% 98,66% 97,01% 73,73% 
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Informação  Em relação às mudanças como um todo, que ocorrem na 
Instituição, você se sente: 

58,33% 68,00% 56,98% 88,00% 85,07% 38,14% 

Quando ocorre algum evento na Instituição, você: 66,67% 92,00% 85,47% 90,67% 82,09% 72,03% 

Pensando na Instituição como um todo, você percebe que 
o processo de comunicação interna, é: 

50,00% 60,00% 71,51% 90,67% 79,10% 50,00% 

Imagem 
Institucional  

Você acredita que esta Instituição: 100,00% 100,00% 91,06% 100,00% 100,00% 76,27% 

Você acredita que esta Instituição, no cenário da 
educação, tem: 

100,00% 96,00% 97,21% 100,00% 100,00%  

Liberdade de 
Expressão  

Quanto à liberdade para dar sugestões sobre sua atuação 
a gestão acadêmica / ao pró-reitor de EaD / a 
coordenação / a supervisão de tutoria / ao seu superior 
imediato, à qual se reporta, você:  

100,00% 88,00% 96,65% 98,65% 98,51% 89,83% 

Você percebe que, na Instituição, de forma geral: 100,00% 88,00% 91,06% 97,30% 88,06% 80,51% 

Qualidade do 
Grupo Gestor  

O tratamento que você recebe da gestão acadêmica / pró-
reitor de EaD / de seu(sua) coordenador(a) / da 
supervisão de tutoria / do seu superior imediato, à qual se 
reporta é: 

100,00% 96,00% 98,32% 100,00% 100,00% 93,22% 

Você considera que a gestão acadêmica / o pró-reitor de 
EaD / seu(sua) coordenador(a) / a supervisão de tutoria / 
seu superior imediato, à qual se reporta: 

91,67% 100,00% 94,97% 98,67% 100,00% 83,90% 

Quando você tem alguma dificuldade relacionada ao seu 
trabalho, você: 

100,00% 96,00% 97,21% 98,67% 100,00% 83,90% 

Quando você tem alguma dificuldade de ordem pessoal, 
você: 

100,00% 88,00% 95,53% 98,67% 100,00% 84,75% 

Qualidade do 
Grupo de Trabalho  

Os professores que atuam no seu curso / as pessoas que 
atuam em seu setor: 

100,00% 96,00% 97,77% 100,00% 100,00% 93,22% 

Você confia na competência profissional: 100,00% 96,00% 93,85% 100,00% 100,00% 82,20% 

Condições de Em relação às atividades que você desenvolve:  66,67% 96,00% 98,88% 98,65% 98,51% 81,36% 



68 
 

Trabalho  Em sua opinião, as instalações físicas utilizadas por você / 
do seu local de trabalho: 

58,33% 88,00% 74,86% 81,08% 70,15% 76,27% 

Os recursos materiais (inclusive equipamentos) que você 
utiliza em seu trabalho: 

58,33% 92,00% 77,65% 83,79% 79,10% 87,29% 

Você acredita que sua quantidade de atividades, em 
relação aos seus colegas: 

 
 

 
  

71,19% 

Autonomia 

A gestão acadêmica / a pró-reitoria de EaD / sua 
coordenação / a supervisão de tutoria / seu superior 
imediato, à qual se reporta: 

91,67% 88,00% 96,09% 98,67% 94,03% 93,22% 

Quando seu superior imediato (supervisor, coordenador, 
gerente, diretor etc.) não está presente, e surge a 
necessidade de tomar uma decisão, você: 

 
 

 
  

87,29% 

Tipo de Trabalho  No que se refere ao seu trabalho, você: 100,00% 96,00% 94,97% 98,65% 97,01% 77,12% 

Participação nas 
Decisões  

Sempre que se torna necessário realizar mudanças no seu 
curso, você: 

100,00% 84,00% 69,83% 
  

 

Você percebe que as suas opiniões sobre o seu trabalho: 100,00% 92,00% 94,97% 97,33% 94,03% 78,81% 

No que se refere às disciplinas que você leciona / é 
responsável: 

 
 

87,71% 93,25% 68,66%  

Imagem do Curso / 
Setorial  

Você acredita que o seu curso / setor de trabalho: 100,00% 100,00% 98,32% 100,00% 98,51% 91,53% 

Desenvolvimento 
Profissional 

Aqui, na Instituição, você percebe que promoções de 
cargo e enquadramentos: 

66,67% 36,00% 46,93% 37,84% 55,22% 31,36% 

No que se refere à formação e capacitação docente / 
programas de treinamento a instituição: 

75,00% 92,00% 63,69% 67,57% 94,03% 41,53% 

Você se sente preparado para os novos desafios 
tecnológicos e metodológicos da Educação Superior: 

91,67% 92,00% 94,41% 95,95% 98,51% 85,59% 
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7. Ações Acadêmico-administrativas em decorrência dos Processos de 

Avaliação 

Fragilidades1 
Propostas / Ações 

Realizadas Em andamento Previstas 

Havendo condições 

semelhantes ou um 

pouco melhores, 

parte dos 

Coordenadores de 

Curso (EaD), 

Professores 

(Presencial e EaD), 

Tutores EaD e 

Funcionários 

técnico-

administrativos se 

transferiria para 

outra IES (CEaD), 

(PP), (PEaD), (TEaD) 

e (F). 

   

Baixo 

relacionamento com 

os professores 

responsáveis 

(TEaD). 

   

Percepção que o 

salário da IES está 

abaixo da média em 

relação ao mercado 

de trabalho (PP) e 

(F). 

   

Insatisfação quanto 

aos benefícios 

 

 
  

                                                           
1 (CP) Coordenadores de Curso Presencial / (CEaD) Coordenadores de Curso EaD / (PP) 
Professores Presencial / (PEaD) Professores EaD / (TEaD) Tutores / (F) Funcionários Técnico-
administrativos.  
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existentes na 

instituição (F).  

Pouco acesso a 

informações para o 

desenvolvimento de 

um trabalho 

eficiente (CP). 

   

Desconhecimento 

em relação às 

mudanças como um 

todo, que ocorrem 

na instituição (CP), 

(PP) e (F). 

   

Insatisfação quanto 

ao processo de 

comunicação 

interna para o 

atendimento às 

necessidades de 

trabalho (CP) e (F). 

   

Insatisfação quanto 

às instalações 

físicas do local de 

trabalho (CP). 

   

Insatisfação quanto 

aos recursos 

materiais (inclusive 

equipamentos) 

utilizados no local 

de trabalho (CP).  

   

Insatisfação quanto 

à frequência que 

ocorrem promoções 

de cargo e 

enquadramentos 

(CEaD), (PP), 
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(PEaD), (TEaD) e (F).  

Insatisfação quanto 

à frequência do 

oferecimento de 

programas de 

treinamento (F).  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

8. Algumas considerações  

 

O resultado geral, no que se refere a presente avaliação, foi positivo, uma vez 

que em quase todas as questões o percentual de satisfação ultrapassa os 60%. Em 

muitas das questões, tanto de coordenadores de curso (presencial e EaD), quanto 

de professores (presencial e EaD), Tutores (EaD) e funcionários técnico-

administrativos tal índice ultrapassa 80%.  

Ao observar os resultados de cada uma das questões que compõem os 

indicadores, pode ser observado na ficha de “Ações decorrentes do processo de 

avaliação”, às questões que devem ser objeto de análise dos gestores, para possível 

ajuste em seus planejamentos de curto, médio e logo prazo.  

De modo geral, percebemos pelos apontamentos tanto nas questões de 

múltipla escolha quanto na questão aberta o que mais aparece na avaliação são 

problemas relativos aos indicadores: Ambiente Psicossocial (relacionamento dos 

tutores com os professores responsáveis), Compensação (valor do salário em 

relação ao mercado de trabalho e os benefícios existentes na instituição), 

Comunicação / Informação (informação quanto as mudanças que ocorrem na 

instituição e quanto ao processo de comunicação interna), Qualidade do Grupo 

Gestor (preparação do gestor para o cargo que exerce), Condições de Trabalho 

(instalações físicas e recursos materiais do local de trabalho) e quanto ao 

Desenvolvimento Profissional (promoções de cargo / enquadramentos e quanto a 

programas de treinamento). 

É importante destacar que uma parcela considerável dos coordenadores de 

curso (EaD), professores (presencial e EaD), Tutores (EaD) e funcionários técnico-

administrativos ao serem questionados se fossem convidados a trabalharem em 

uma outra instituição de ensino, aceitariam se as condições fossem um pouco 

melhores ou se fossem semelhantes.  

Desta forma a CPA sugere que as questões apontadas devam ser 

observadas pelos gestores, com a finalidade de estabelecer ações que possam 

colaborar na resolução das fragilidades apresentadas.  

A CPA se põe à disposição, para eventuais esclarecimentos. 
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Referências que embasam a avaliação 

 

Destaca-se que todas as referências que estão embasam o processo 

avaliativo na instituição e constam do Relatório de Autoavaliação Institucional, 

encaminhado, anualmente, ao INEP/MEC à disposição das comissões de avaliação 

em suas visitas. 

Nesse caderno, destacamos apenas algumas: 

AMORIM, A.  Avaliação Institucional da Universidade. São Paulo: Cortez, 1992. 

 

BALZAN, N. C.; DIAS SOBRINHO, J. (Org.) Avaliação institucional - teoria e 

experiência. São Paulo: Cortez,2000. 

 

BOTH. I. J. Avaliar a universidade é preciso: agente de modernização administrativa 

e da educação. In: SOUZA, E. C. B. M de (org.). Avaliação institucional – leituras 

complementares. 2. ed. Brasília: UnB, 2000, p. 141-162. 

 

CAPPELLETTI, I. F. (org) Análise Crítica das Políticas Públicas de Avaliação. 

São Paulo: Ed. Articulação Universidade Escola, 2005. 

 

CASALI, A. M. Política, ética e educação. In: Congresso Nacional Juvenil de 

Filosofia y Pedagogia los jóvenes frente a la ética e a política, 22-24 ago. 2007, 

Bucaramanga: Escuela Normal Superior de Bucaramanga, 2007.  

 

DEMO, P. Avaliação qualitativa. 6. ed. Campinas: Autores Associados, 1999.  

 

______. Participação é conquista: noções política social e participativa. 4. ed. 

Fortaleza: EFCE, 1986. 

 

______. Política, ética e educação. In: Congresso Nacional Juvenil de Filosofia y 

Pedagogia los jóvenes frente e a política, 22-44 ago. 2007, Bucaramanga: 

Escuela Normal Superior de Bucaramanga, 2007ª. 

 

______. Fundamentos para uma avaliação educativa. In: CAPPELLETTI, I. F. (Org.). 

Avaliação de aprendizagem: discussão de caminhos. São Paulo: Articulação 

Universidade Escola, 2007b. 

 

GAMBOA, S. S. e FILHO, J. C. S. (Org.). Pesquisa educacional: quantidade 

qualidade. São Paulo: Cortez, 1995.  
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HADJI, C. Avaliação Desmistificada. Porto Alegre: Artmed, 2001. 

 

HOUAISS. Dicionário da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2011. 

 

PARLETT, M. & HAMILTON, D. “Avaliação iluminativa: uma nova abordagem no 

estudo de programas inovadores”. In: Eda C. B. M. de Sousa (Org.) Avaliação de 

currículos e programas. Brasília: Universidade de Brasília, 1997.  

 

SOBRINHO, J.D. Universidade: processos de socialização e processos 

pedagógicos. In: BALZAN , N.C. e SOBRINHO, J.D. (Org.) Avaliação Institucional 

– teoria e experiências. São Paulo: Ed. Cortez, 1995. 

 

______; Avaliação Institucional na Perspectiva da Integração. In: SOBRINHO, J.D. e 

RISTOFF, D. Universidade Desconstruída - Avaliação Institucional e Resistência. 

Florianópolis: Insular, 2000. 

 

______; Campo e Caminhos da avaliação: a avaliação superior no Brasil. In: 

FREITAS, L.C. (Org.) Avaliação Construindo o campo e a crítica. Florianópolis: 

Insular, 2000. 

 

TOGNARELLI, V. Avaliação Institucional: do processo construído à vivência do 

SINAES. A consolidação do “sujeito coletivo institucional”. São Paulo: Terracota, 

2012. 

 

______; Avaliação Institucional: a construção de uma metodologia específica na 

práxis do processo autoavaliativo. In: CAPPELLETTI, I. F. (org) Avaliação e 

Currículo: Politicas e Projetos. São Paulo: Articulação Universidade / Escola, 2010.  

 

TRIGUEIRO, M. G. S. A avaliação institucional nas universidades brasileiras. 

Mimeo. Brasília: 1997. 

 

WORTHEN, B.; FITZPATRICK J. L. Avaliação de programas: concepções e 

práticas. São Paulo: Gente, 2004. 

 

Legislação Brasileira (Fundamentos do processo de Avaliação Institucional) 

 

BRASIL. Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004. Institui o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior - SINAES. Brasília, 2004. Disponível em:  

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm>.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm
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______; Nota técnica nº 065, de 09 de outubro de 2014.  Institui o Roteiro para o 

Relatório de Autoavaliação Institucional (SINAES). Brasília, 2014. Disponível em:  

<https://seavi.ufms.br/files/2013/04/Nota_Tecnica_No65_2014_Relatorio_CPA.pdf. 

>. 

 

______; Portaria nº 1.382, de 31 de outubro de 2017. Aprova, em extratos, os 

indicadores dos Instrumentos de Avaliação Institucional Externa para os atos de 

credenciamento, recredenciamento e transformação de organização acadêmica nas 

modalidades presencial e a distância do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – Sinaes. Brasília, 2017. Disponível em: 

<http://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Port-MEC-1382-2017-10-31.pdf >. 

 

______; Portaria nº 1.383, de 31 de outubro de 2017. Aprova, em extrato, os 

indicadores do Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação para os atos de 

autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento nas modalidades 

presencial e a distância do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

Sinaes. Brasília, 2017. Disponível em:  

< http://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Port-MEC-1383-2017-10-31.pdf>.  

 

______; Portaria Normativa MEC nº 19, de 13 de dezembro de 2017. Dispõe 

sobre os procedimentos de competência do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira – INEP referentes à avaliação de instituições 

de educação superior, de cursos de graduação e de desempenho acadêmico de 

estudantes. Brasília, 2017. Disponível em:  

<https://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/PN_19-2017_MEC-

Competencia_do_INEP_ref_a_avaliacao_de_IES_e_cursos_de_graduacao.pdf>. 

   

______; Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017. Dispõe sobre o exercício 

das funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação 

superior e dos cursos superiores de graduação e de pós-graduação no sistema 

federal de ensino. Brasília, 2017. Disponível em:  

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9235.htm>. 
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https://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/PN_19-2017_MEC-Competencia_do_INEP_ref_a_avaliacao_de_IES_e_cursos_de_graduacao.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9235.htm
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______; Portaria MEC nº 20, de 21 de dezembro de 2017. Dispõe sobre os 

procedimentos e o padrão decisório dos processos de credenciamento, 

recredenciamento, autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de 

cursos superiores, bem como seus aditamentos, nas modalidades presencial e a 

distância, das instituições de educação superior do sistema federal de ensino. 

Brasília, 2017. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=80

171-anexo-1-portaria-normativa-n-20-pdf&category_slug=janeiro-2018-

pdf&Itemid=30192 >. 

 

______; Portaria MEC nº 21, de 21 de dezembro de 2017. Dispõe sobre o sistema 

e-MEC, sistema eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de informações 

relativas aos processos de regulação, avaliação e supervisão da educação superior 

no sistema federal de educação, e o Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de 

Educação Superior Cadastro e-MEC. Brasília, 2017. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=80

181-anexo-2-portaria-normativa-n-21-pdf&category_slug=janeiro-2018-

pdf&Itemid=30192>. 

 

______; Portaria MEC nº 22, de 21 de dezembro de 2017. Dispõe sobre os 

procedimentos de supervisão e monitoramento de instituições de educação superior 

e de cursos superiores de graduação e de pós-graduação lato sensu, nas 

modalidades presencial e a distância, integrantes do sistema federal de ensino. 

Brasília, 2017. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=80

191-anexo-3-portaria-normativa-n-22-pdf&category_slug=janeiro-2018-

pdf&Itemid=30192>. 

 

______; Portaria MEC nº 23, de 21 de dezembro de 2017. Dispõe sobre o fluxo 

dos processos de credenciamento e recredenciamento de instituições de educação 

superior e de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de 

cursos superiores, bem como seus aditamentos. Brasília, 2017. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=80

201-anexo-4-portaria-normativa-n-23-pdf&category_slug=janeiro-2018-

pdf&Itemid=30192>.  
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Documentos internos do Centro Universitário da Serra Gaúcha / Faculdade de 

Tecnologia da Serra Gaúcha  

– Documentos regimentais, reguladores e orientadores oficiais institucionais; 

– Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI; 

– Projeto Pedagógico Institucional – PPI; 

– Projetos Pedagógicos dos Cursos; 
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Avaliação do Clima Organizacional (Coordenadores de curso Presencial)  

 

Indicador: Satisfação Geral (C2018) 

1. Qual o seu grau de satisfação em relação à Instituição como um todo: 

a) você está muito satisfeito(a); 

b) você está satisfeito(a); 

c) você está insatisfeito(a); 

d) você está muito insatisfeito(a). 

 

2. Se algum(a) colega seu(sua) fosse selecionado(a) para trabalhar nesta Instituição, você: 

a) recomendaria a Instituição sem nenhuma restrição; 

b) recomendaria a Instituição, porém com algumas restrições; 

c) recomendaria a Instituição, porém com muitas restrições; 

d) não recomendaria a Instituição. 

 

3. Se você fosse convidado a trabalhar em outra instituição de ensino: 

a) você não aceitaria, ainda que as condições fossem um pouco superiores às que você 

tem nesta Instituição; 

b) você não aceitaria, mesmo que as condições fossem semelhantes às que você tem 

nesta Instituição; 

c) você aceitaria somente se as condições fossem um pouco melhores do que as que 

você tem nesta Instituição (salário, benefícios e condições de trabalho); 

d) você aceitaria, ainda que as condições fossem semelhantes às que você tem nesta 

Instituição.  

 

Indicador: Ambiente Psicossocial (C2018) 

4. No que se refere ao relacionamento entre os coordenadores de curso de sua área: 

a) sempre me relaciono com os coordenadores de curso; 

b) quase sempre me relaciono com os coordenadores de curso; 

c) poucas vezes me relaciono com os coordenadores de curso; 

d) nunca me relaciono com os coordenadores de curso. 

 

5. Você percebe que nos cursos da sua área: 

a) sempre há colaboração entre os coordenadores; 

b) quase sempre há colaboração entre os coordenadores; 

c) poucas vezes há colaboração entre os coordenadores; 

d) nunca há colaboração entre os coordenadores. 
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6. Todas as vezes que o seu curso necessita da colaboração de outros cursos: 

a) sempre há colaboração; 

b) quase sempre há colaboração; 

c) poucas vezes há colaboração; 

d) nunca há colaboração. 

 

Indicador: Compensação (C2018) 

7. Você percebe que seu salário, em relação ao mercado de trabalho: 

a) está acima da média; 

b) está na média; 

c) está abaixo da média; 

d) está muito abaixo da média. 

 

8. Os benefícios existentes na Instituição: 

a) atendem a todas as suas necessidades; 

b) atendem à maioria das suas necessidades; 

c) atendem a poucas das suas necessidades; 

d) não atendem a qualquer das suas necessidades. 

 

Indicador: Percepção sobre o tratamento recebido pela Instituição (C2018)   

9. Em relação às obrigações legais (direitos trabalhistas), você percebe que a Instituição: 

a) sempre o(a) trata com justiça; 

b) quase sempre o(a) trata com justiça; 

c) raramente o(a) trata com justiça; 

d) nunca o(a) trata com justiça. 

 

Indicador: Reconhecimento (C2018) 

10. Em relação aos coordenadores da sua área, você se sente: 

a) muito valorizado(a) por eles; 

b) valorizado(a) por eles; 

c) um pouco desvalorizado(a) por eles; 

d) muito desvalorizado(a) por eles. 
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11. Os critérios utilizados pela gestão acadêmica, a qual você se reporta, para reconhecer 

seus esforços na execução do seu trabalho, são: 

a) sempre adequados; 

b) adequados na maioria das vezes; 

c) inadequados na maioria das vezes; 

d) sempre inadequados. 

 

12. A Instituição, por meio da Diretoria Acadêmica:  

a) sempre desenvolve esforços no sentido de valorizar cada vez mais o corpo 

acadêmico;     

b) quase sempre desenvolve esforços no sentido de valorizar cada vez mais o corpo 

acadêmico; 

c) raramente desenvolve esforços no sentido de valorizar cada vez mais o corpo 

acadêmico; 

d) nunca desenvolve esforços no sentido de valorizar cada vez mais o corpo 

acadêmico. 

 

Indicador: Comunicação / Informação (C2018) 

13. Para ser eficiente em seu trabalho, você: 

a) tem todas as informações de que necessita; 

b) tem quase todas as informações de que necessita; 

c) tem poucas informações de que necessita; 

d) não tem as informações de que necessita. 

 

14. Em relação às mudanças como um todo, que ocorrem na Instituição, você se sente: 

a) muito bem informado(a); 

b) bem informado(a); 

c) mal informado(a); 

d) muito mal informado(a). 

 

15. Quando ocorre algum evento na Instituição, você: 

a) sempre é informado(a) antecipadamente; 

b) quase sempre é informado(a) antecipadamente; 

c) poucas vezes é informado(a) antecipadamente; 

d) nunca é informado(a) antecipadamente. 
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16. Pensando na Instituição como um todo, você percebe que o processo de comunicação 

interna, é: 

a) totalmente adequado às suas necessidades; 

b) adequado às suas necessidades; 

c) pouco adequado às suas necessidades; 

d) totalmente inadequado às suas necessidades. 

 

Indicador: Imagem Institucional (C2018) 

17. Você acredita que esta Instituição: 

a) está se desenvolvendo muito; 

b) está se desenvolvendo um pouco; 

c) está regredindo; 

d) não está se desenvolvendo. 

 

18. Você acredita que esta Instituição, no cenário da educação, tem: 

a) muita relevância; 

b) alguma relevância; 

c) pouca relevância; 

d) nenhuma relevância. 

 

Indicador: Liberdade de Expressão (C2018) 

19. Quanto à liberdade para dar sugestões sobre sua atuação a gestão acadêmica, à qual 

se reporta, você:  

a) sempre tem liberdade; 

b) quase sempre tem liberdade; 

c) raramente tem liberdade; 

d) nunca tem liberdade. 

 

20. Você percebe que, na Instituição, de forma geral: 

a) você sempre pode expressar suas opiniões;  

b) você quase sempre pode expressar suas opiniões; 

c) você raramente pode expressar suas opiniões; 

d) você nunca pode expressar suas opiniões. 
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Indicador: Qualidade do Grupo Gestor (C2018) 

21. O tratamento que você recebe da gestão acadêmica, à qual se reporta é: 

a) sempre adequado; 

b) adequado na maioria das vezes; 

c) inadequado na maioria das vezes; 

d) sempre inadequado.  

 

22. Você considera que a gestão acadêmica, à qual se reporta: 

a) está muito bem preparado(a) para o cargo que exerce; 

b) está bem preparado(a) para o cargo que exerce; 

c) está mal preparado(a) para o cargo que exerce; 

d) está muito mal preparado(a) para o cargo que exerce. 

 

23. Quando você tem alguma dificuldade relacionada ao seu trabalho, você: 

a) sempre recebe o auxílio da gestão acadêmica, à qual se reporta; 

b) quase sempre recebe o auxílio da gestão acadêmica, à qual se reporta; 

c) raramente recebe o auxílio da gestão acadêmica, à qual se reporta; 

d) nunca recebe o auxílio da gestão acadêmica, à qual se reporta. 

 

24. Quando você tem alguma dificuldade de ordem pessoal, você: 

a) sempre recebe o auxílio da gestão acadêmica, à qual se reporta; 

b) quase sempre recebe o auxílio da gestão acadêmica, à qual se reporta; 

c) raramente recebe o auxílio da gestão acadêmica, à qual se reporta; 

d) nunca recebe o auxílio da gestão acadêmica, à qual se reporta. 

 

Indicador: Qualidade do Grupo de Trabalho (C2018) 

25. Os professores que atuam no seu curso: 

a) conhecem muito bem as disciplinas que lecionam; 

b) conhecem bem as disciplinas que lecionam; 

c) conhecem mal as disciplinas que lecionam; 

d) conhecem muito mal as disciplinas que lecionam. 

 

26. Você confia na competência profissional: 

a) de todos os seus colegas de trabalho; 

b) da maioria dos seus colegas de trabalho; 

c) de poucos colegas de trabalho; 

d) de nenhum colega de trabalho. 



85 
 

Indicador: Condições de Trabalho (C2018) 

27. Em relação às atividades que você desenvolve:  

a) todas estão de acordo com a função acadêmica; 

b) quase todas estão de acordo com a função acadêmica; 

c) poucas estão de acordo com a função acadêmica; 

d) nenhuma está de acordo com a função acadêmica. 

 

28. Em sua opinião, as instalações físicas utilizadas por você: 

a) são totalmente adequadas; 

b) necessitam de poucas melhorias; 

c) necessitam de muitas melhorias; 

d) são totalmente inadequadas. 

 

29. Os recursos materiais (inclusive equipamentos) que você utiliza em seu trabalho: 

a) são totalmente  adequados às suas necessidades; 

b) com poucas  melhorias eles seriam adequados; 

c) necessitam de muitas melhorias; 

d) são totalmente inadequados. 

 

Indicador: Autonomia (C2018) 

30. A gestão acadêmica, à qual se reporta: 

a) sempre admite que você tome iniciativa para resolver seus problemas de trabalho; 

b) a maioria das vezes admite que você tome iniciativa para resolver seus problemas 

de trabalho; 

c) poucas vezes admite que você tome iniciativa para resolver seus problemas de 

trabalho; 

d) não admite que você tome iniciativa para resolver seus problemas de trabalho. 

 

Indicador: Tipo de Trabalho (C2018) 

31. No que se refere ao seu trabalho, você: 

a) está muito satisfeito(a) com as suas atividades; 

b) está satisfeito(a) com as suas atividades; 

c) está insatisfeito(a) com as suas atividades; 

d) está muito insatisfeito(a) com as suas atividades. 
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Indicador: Participação nas Decisões (C2018) 

32. Sempre que se torna necessário realizar mudanças no seu curso, você: 

a) sempre é consultado(a); 

b) quase sempre é consultado(a); 

c) raramente é consultado(a); 

d) nunca é consultado(a). 

 

33. Você percebe que as suas opiniões sobre o seu trabalho: 

a) sempre são levadas em consideração pela gestão acadêmica, à qual se reporta; 

b) quase sempre são levadas em consideração pela gestão acadêmica, à qual se 

reporta; 

c) quase nunca são levadas em consideração pela gestão acadêmica, à qual se 

reporta; 

d) nunca são levadas em consideração pela gestão acadêmica, à qual se reporta. 

 

Indicador: Imagem do Curso (C2018) 

34. Você acredita que o seu curso: 

a) tem uma imagem muito boa dentro da Instituição; 

b) tem uma imagem boa dentro da Instituição; 

c) tem uma imagem ruim dentro da Instituição; 

d) tem uma imagem muito ruim dentro da Instituição. 

 

Indicador: Desenvolvimento Profissional (C2018) 

35. Aqui, na Instituição, você percebe que promoções e enquadramentos: 

a) são muito frequentes; 

b) são frequentes; 

c) são muito raros; 

d) nunca acontecem. 

 

36. No que se refere à formação e capacitação docente, a instituição: 

a) sempre oferece a seus coordenadores; 

b) frequentemente oferece a seus coordenadores; 

c) raramente oferece a seus coordenadores; 

d) nunca oferece a seus coordenadores. 
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37. Você se sente preparado para os desafios tecnológicos e metodológicos da Educação 

Superior: 

a) muito bem preparado(a); 

b) bem preparado(a); 

c) mal preparado(a); 

d) muito mal preparado(a). 
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Avaliação do Clima Organizacional (coordenadores de curso EaD)  

 

Indicador: Satisfação Geral 

1. Qual o seu grau de satisfação em relação à Instituição como um todo: 

a) você está muito satisfeito(a); 

b) você está satisfeito(a); 

c) você está insatisfeito (a); 

d) você está muito insatisfeito(a). 

 

2. Se algum(a) colega seu(sua) fosse selecionado(a) para trabalhar nesta Instituição, você: 

a) recomendaria a Instituição sem nenhuma restrição; 

b) recomendaria a Instituição, porém com algumas restrições; 

c) recomendaria a Instituição, porém com muitas restrições; 

d) não recomendaria a Instituição. 

 

3. Se você fosse convidado a trabalhar em outra instituição de ensino: 

a) você não aceitaria, ainda que as condições fossem um pouco superiores às que você 

tem nesta Instituição; 

b) você não aceitaria, mesmo que as condições fossem semelhantes às que você tem 

nesta Instituição; 

c) você aceitaria somente se as condições fossem um pouco melhores do que as que 

você tem nesta Instituição (salário, benefícios e condições de trabalho); 

d) você aceitaria, ainda que as condições fossem semelhantes às que você tem nesta 

Instituição.  

 

Indicador: Ambiente Psicossocial 

4. No que se refere ao relacionamento entre os coordenadores de curso de sua área: 

a) sempre me relaciono com os coordenadores de curso; 

b) quase sempre me relaciono com os coordenadores de curso; 

c) poucas vezes me relaciono com os coordenadores de curso; 

d) nunca me relaciono com os coordenadores de curso. 

 

5. Você percebe que nos cursos da sua área: 

a) sempre há colaboração entre os coordenadores; 

b) quase sempre há colaboração entre os coordenadores; 

c) poucas vezes há colaboração entre os coordenadores; 

d) nunca há colaboração entre os coordenadores. 
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6. Todas as vezes que o seu curso necessita da colaboração de outros cursos: 

a) sempre há colaboração; 

b) quase sempre há colaboração; 

c) poucas vezes há colaboração; 

d) nunca há colaboração. 

 

7. Todas as vezes que o seu curso necessita da colaboração de outros setores da EaD: 

a) sempre há colaboração; 

b) quase sempre há colaboração 

c) poucas vezes há colaboração; 

d) nunca há colaboração. 

 

Indicador: Compensação 

8. Você percebe que seu salário, em relação ao mercado de trabalho: 

a) está acima da média; 

b) está na média; 

c) está abaixo da média; 

d) está muito abaixo da média. 

 

9. Os benefícios existentes na Instituição: 

a) atendem a todas as suas necessidades; 

b) atendem à maioria das suas necessidades; 

c) atendem a poucas das suas necessidades; 

d) não atendem a qualquer das suas necessidades. 

 

Indicador: Percepção sobre o tratamento recebido pela Instituição  

10. Em relação às obrigações legais (direitos trabalhistas), você percebe que a Instituição: 

a) sempre o(a) trata com justiça; 

b) quase sempre o(a) trata com justiça; 

c) raramente o(a) trata com justiça; 

d) nunca o(a) trata com justiça. 

 

Indicador: Reconhecimento 

11. Em relação aos coordenadores da sua área, você se sente: 

a) muito valorizado(a) por eles; 

b) valorizado(a) por eles; 

c) um pouco desvalorizado(a) por eles; 

d) muito desvalorizado(a) por eles. 



90 
 

12. Os critérios utilizados pelo Pró-reitor de Educação a Distância, para reconhecer seus 

esforços na execução do seu trabalho, são: 

a) sempre adequados; 

b) adequados na maioria das vezes; 

c) inadequados na maioria das vezes; 

d) sempre inadequados. 

 

13. A Instituição, por meio da Diretoria Acadêmica:  

a) sempre desenvolve esforços no sentido de valorizar cada vez mais o corpo 

acadêmico;     

b) quase sempre desenvolve esforços no sentido de valorizar cada vez mais o corpo 

acadêmico; 

c) raramente desenvolve esforços no sentido de valorizar cada vez mais o corpo 

acadêmico; 

d) nunca desenvolve esforços no sentido de valorizar cada vez mais o corpo 

acadêmico. 

 

Indicador: Comunicação / Informação 

14. Para ser eficiente em seu trabalho, você: 

a) tem todas as informações de que necessita; 

b) tem quase todas as informações de que necessita; 

c) tem poucas informações de que necessita; 

d) não tem as informações de que necessita. 

 

15. Em relação às mudanças como um todo, que ocorrem na Instituição, você se sente: 

a) muito bem informado(a); 

b) bem informado(a); 

c) mal informado(a); 

d) muito mal informado(a). 

 

16. Quando ocorre algum evento na Instituição, você: 

a) sempre é informado(a) antecipadamente; 

b) quase sempre é informado(a) antecipadamente; 

c) poucas vezes é informado(a) antecipadamente; 

d) nunca é informado(a) antecipadamente. 
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17. Pensando na Instituição como um todo, você percebe que o processo de comunicação 

interna, é: 

a) totalmente adequado às suas necessidades; 

b) adequado às suas necessidades; 

c) pouco adequado às suas necessidades; 

d) totalmente inadequado às suas necessidades. 

 

Indicador: Imagem Institucional 

18. Você acredita que esta Instituição: 

a) está se desenvolvendo muito; 

b) está se desenvolvendo um pouco; 

c) está regredindo; 

d) não está se desenvolvendo. 

 

19. Você acredita que esta Instituição, no cenário da educação, tem: 

a) muita relevância; 

b) alguma relevância; 

c) pouca relevância; 

d) nenhuma relevância. 
 

Indicador: Liberdade de Expressão 

20. Quanto à sua liberdade para dar sugestões ao Pró-reitor de Educação a Distância sobre 

sua atuação, você:  

a) sempre tem liberdade; 

b) quase sempre tem liberdade; 

c) raramente tem liberdade; 

d) nunca tem liberdade. 

 

21. Você percebe que, na Instituição, de forma geral: 

a) você sempre pode expressar suas opiniões;  

b) você quase sempre pode expressar suas opiniões; 

c) você raramente pode expressar suas opiniões; 

d) você nunca pode expressar suas opiniões. 
 

Indicador: Qualidade do Grupo Gestor 

22. O tratamento que você recebe do Pró-reitor de Educação a Distância é: 

a) sempre adequado; 

b) adequado na maioria das vezes; 

c) inadequado na maioria das vezes; 

d) sempre inadequado.  
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23. Você considera que o Pró-reitor de Educação a Distância:  

a) está muito bem preparado(a) para o cargo que exerce; 

b) está bem preparado(a) para o cargo que exerce; 

c) está mal preparado(a) para o cargo que exerce; 

d) está muito mal preparado(a) para o cargo que exerce. 

 

24. Quando você tem alguma dificuldade relacionada ao seu trabalho, você: 

a) sempre recebe o auxílio do coordenador de área e das assessorias;   

b) quase sempre recebe o auxílio do coordenador de área e das assessorias;   

c) raramente recebe o auxílio do coordenador de área e das assessorias;   

d) nunca recebe o auxílio do coordenador de área e das assessorias. 

 

25. Quando você tem alguma dificuldade de ordem pessoal, você: 

a) sempre recebe o auxílio do coordenador de área e das assessorias;   

b) quase sempre recebe o auxílio do coordenador de área e das assessorias;   

c) raramente recebe o auxílio do coordenador de área e das assessorias;   

d) nunca recebe o auxílio do coordenador de área e das assessorias;   

 

Indicador: Qualidade do Grupo de Trabalho 

26. Os professores que atuam no seu curso: 

a) conhecem muito bem as disciplinas que lecionam; 

b) conhecem bem as disciplinas que lecionam; 

c) conhecem mal as disciplinas que lecionam; 

d) conhecem muito mal as disciplinas que lecionam. 

 

27. Você confia na competência profissional: 

a) de todos os seus colegas de trabalho; 

b) da maioria dos seus colegas de trabalho; 

c) de poucos colegas de trabalho; 

d) de nenhum colega de trabalho. 

 

Indicador: Condições de Trabalho 

28. Em relação às atividades que você desenvolve:  

a) todas estão de acordo com a função acadêmica; 

b) quase todas estão de acordo com a função acadêmica; 

c) poucas estão de acordo com a função acadêmica; 

d) nenhuma está de acordo com a função acadêmica. 
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29. Em sua opinião, as instalações físicas utilizadas por você: 

a) são totalmente adequadas; 

b) necessitam de poucas melhorias; 

c) necessitam de muitas melhorias; 

d) são totalmente inadequadas. 
 

30. Os recursos materiais (inclusive equipamentos) que você utiliza em seu trabalho: 

a) são totalmente  adequados às suas necessidades; 

b) com poucas  melhorias eles seriam adequados; 

c) necessitam de muitas melhorias; 

d) são totalmente inadequados. 
 

Indicador: Autonomia 

31. A Pró-reitoria de Educação a Distância: 

a) sempre admite que você tome iniciativa para resolver seus problemas de trabalho; 

b) a maioria das vezes admite que você tome iniciativa para resolver seus problemas de 

trabalho; 

c) poucas vezes admite que você tome iniciativa para resolver seus problemas de 

trabalho; 

d) não admite que você tome iniciativa para resolver seus problemas de trabalho. 
 

Indicador: Tipo de Trabalho 

32. No que se refere ao seu trabalho, você: 

a) está muito satisfeito(a) com as suas atividades; 

b) está satisfeito(a) com as suas atividades; 

c) está insatisfeito(a) com as suas atividades; 

d) está muito insatisfeito(a) com as suas atividades. 
 

Indicador: Participação nas Decisões 

33. Sempre que se torna necessário realizar mudanças no seu curso, você: 

a) sempre é consultado(a); 

b) quase sempre é consultado(a); 

c) raramente é consultado(a); 

d) nunca é consultado(a). 
 

34. Você percebe que as suas opiniões sobre o seu trabalho: 

a) sempre são levadas em consideração pelo coordenador de área e assessorias;   

b) quase sempre são levadas em consideração pelo coordenador de área e 

assessorias;   

c) quase nunca são levadas em consideração pelo coordenador de área e assessorias;   

d) nunca são levadas em consideração pelo coordenador de área e assessorias. 
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Indicador: Imagem do Curso 

35. Você acredita que o seu curso: 

a) tem uma imagem muito boa dentro da Instituição; 

b) tem uma imagem boa dentro da Instituição; 

c) tem uma imagem ruim dentro da Instituição; 

d) tem uma imagem muito ruim dentro da Instituição. 

 

Indicador: Desenvolvimento Profissional  

36. Aqui, na Instituição, você percebe que promoções e enquadramentos: 

a) são muito frequentes; 

b) são frequentes; 

c) são muito raros; 

d) nunca acontecem. 

 

37. No que se refere à formação e capacitação docente, a instituição: 

a) sempre oferece a seus coordenadores; 

b) frequentemente oferece a seus coordenadores; 

c) raramente oferece a seus coordenadores; 

d) nunca oferece a seus coordenadores. 

 

38. Você se sente preparado para os desafios tecnológicos e metodológicos da Educação 

Superior: 

a) muito bem preparado(a); 

b) bem preparado(a); 

c) mal preparado(a); 

d) muito mal preparado(a). 
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Avaliação do Clima Organizacional (Professores Presencial)  

 

Indicador: Satisfação Geral (P2018) 

1. Qual o seu grau de satisfação em relação à Instituição como um todo: 

e) você está muito satisfeito(a); 

f) você está satisfeito(a); 

g) você está insatisfeito(a); 

h) você está muito insatisfeito(a). 

 

2. Se algum(a) colega seu(sua) fosse selecionado(a) para trabalhar nesta Instituição, você: 

a) recomendaria a Instituição sem nenhuma restrição; 

b) recomendaria a Instituição, porém com algumas restrições; 

c) recomendaria a Instituição, porém com muitas restrições; 

d) não recomendaria a Instituição. 

 

3. Se você fosse convidado a trabalhar em outra instituição de ensino: 

a) você não aceitaria, ainda que as condições fossem um pouco superiores às que você 

tem nesta Instituição; 

b) você não aceitaria, mesmo que as condições fossem semelhantes às que você tem 

nesta Instituição; 

c) você aceitaria somente se as condições fossem um pouco melhores do que as que 

você tem nesta Instituição (salário, benefícios e condições de trabalho); 

d) você aceitaria, ainda que as condições fossem semelhantes às que você tem nesta 

Instituição.  

 

Indicador: Ambiente Psicossocial (P2018) 

4. No que se refere ao relacionamento entre os professores do seu curso: 

a) sempre me relaciono com os professores do meu curso;  

b) quase sempre me relaciono com os professores do meu curso; 

c) poucas vezes me relaciono com os professores do meu curso; 

d) nunca me relaciono com os professores do meu curso.  

 

5. Você percebe que no seu curso: 

a) sempre há colaboração entre os professores; 

b) quase sempre há colaboração entre os professores; 

c) poucas vezes há colaboração entre os professores; 

d) nunca há colaboração entre os professores. 
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6. Todas as vezes que o seu curso necessita da colaboração de outros cursos: 

a) sempre há colaboração; 

b) quase sempre há colaboração; 

c) poucas vezes há colaboração; 

d) nunca há colaboração. 

 

Indicador: Compensação (P2018) 

7. Você percebe que seu salário, em relação ao mercado de trabalho: 

a) está acima da média; 

b) está na média; 

c) está abaixo da média; 

d) está muito abaixo da média. 

 

8. Os benefícios existentes na Instituição: 

a) atendem a todas as suas necessidades; 

b) atendem à maioria das suas necessidades; 

c) atendem a poucas das suas necessidades; 

d) não atendem a qualquer das suas necessidades. 

 

Indicador: Percepção sobre o tratamento recebido pela Instituição (P2018) 

9. Em relação às obrigações legais (direitos trabalhistas), você percebe que a Instituição: 

a) sempre o(a) trata com justiça; 

b) quase sempre o(a) trata com justiça; 

c) raramente o(a) trata com justiça; 

d) nunca o(a) trata com justiça. 

 

Indicador: Reconhecimento (P2018) 

10. Em relação aos professores do seu curso, você se sente: 

a) muito valorizado(a) por eles; 

b) valorizado(a) por eles; 

c) um pouco desvalorizado(a) por eles; 

d) muito desvalorizado(a) por eles. 
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11. Os critérios utilizados pela sua coordenação para reconhecer seus esforços na 

execução do seu trabalho, são: 

a) sempre adequados; 

b) adequados na maioria das vezes; 

c) inadequados na maioria das vezes; 

d) sempre inadequados. 

 

12. A Instituição, por meio da Gestão Acadêmica:  

a) sempre desenvolve esforços no sentido de valorizar cada vez mais o seu corpo 

acadêmico;     

b) quase sempre desenvolve esforços no sentido de valorizar cada vez mais o seu 

corpo acadêmico; 

c) raramente desenvolve esforços no sentido de valorizar cada vez mais o seu corpo 

acadêmico; 

d) nunca desenvolve esforços no sentido de valorizar cada vez mais o seu corpo 

acadêmico. 

 

Indicador: Comunicação / Informação (P2018) 

13. Para ser eficiente em seu trabalho, você: 

a) tem todas as informações de que necessita; 

b) tem quase todas as informações de que necessita; 

c) tem poucas informações de que necessita; 

d) não tem as informações de que necessita. 

 

14. Em relação às mudanças como um todo, que ocorrem na Instituição, você se sente: 

a) muito bem informado(a); 

b) bem informado(a); 

c) mal informado(a); 

d) muito mal informado(a). 

 

15. Quando ocorre algum evento na Instituição, você: 

a) sempre é informado(a) antecipadamente; 

b) quase sempre é informado(a) antecipadamente; 

c) poucas vezes é informado(a) antecipadamente; 

d) nunca é informado(a) antecipadamente. 
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16. Pensando na Instituição como um todo, você percebe que o processo de comunicação 

interna, é: 

a) totalmente adequado às suas necessidades; 

b) adequado às suas necessidades; 

c) pouco adequado às suas necessidades; 

d) totalmente inadequado às suas necessidades. 

 

Indicador: Imagem Institucional (P2018) 

17. Você acredita que esta Instituição: 

a) está se desenvolvendo muito; 

b) está se desenvolvendo um pouco; 

c) está regredindo; 

d) não está se desenvolvendo. 

 

18. Você acredita que esta Instituição, no cenário da educação, tem: 

a) muita relevância; 

b) alguma relevância; 

c) pouca relevância; 

d) nenhuma relevância. 

 

Indicador: Liberdade de Expressão (P2018) 

19. Quanto à sua liberdade para dar sugestões à coordenação sobre sua atuação, você: 

a) sempre tem liberdade; 

b) quase sempre tem liberdade; 

c) raramente tem liberdade; 

d) nunca tem liberdade. 

 

20. Você percebe que, na Instituição, de forma geral: 

a) você sempre pode expressar suas opiniões;  

b) você quase sempre pode expressar suas opiniões; 

c) você raramente pode expressar suas opiniões; 

d) você nunca pode expressar suas opiniões. 
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Indicador: Qualidade do Grupo Gestor (P2018) 

21. O tratamento que você recebe de seu(sua) coordenador(a) é: 

a) sempre adequado; 

b) adequado na maioria das vezes; 

c) inadequado na maioria das vezes; 

d) sempre inadequado.  

 

22. Você considera que seu(sua)  coordenador(a): 

a) está muito bem preparado(a) para o cargo que exerce; 

b) está bem preparado(a) para o cargo que exerce; 

c) está mal preparado(a) para o cargo que exerce; 

d) está muito mal preparado(a) para o cargo que exerce. 

 

23. Quando você tem alguma dificuldade relacionada ao seu trabalho, você: 

a) sempre recebe o auxílio de seu(sua) coordenador(a); 

b) quase sempre recebe o auxílio de seu(sua) coordenador(a); 

c) raramente recebe o auxílio de seu(sua) coordenador(a); 

d) nunca recebe o auxílio de seu(sua) coordenador(a). 

 

24. Quando você tem alguma dificuldade de ordem pessoal, você: 

a) sempre recebe o auxílio de seu(sua) coordenador(a); 

b) quase sempre recebe o auxílio de seu(sua) coordenador(a); 

c) raramente recebe o auxílio de seu(sua) coordenador(a); 

d) nunca recebe o auxílio de seu(sua) coordenador(a). 

 

Indicador: Qualidade do Grupo de Trabalho (P2018) 

25. Os professores que atuam no seu curso: 

a) conhecem muito bem as disciplinas que lecionam; 

b) conhecem bem as disciplinas que lecionam; 

c) conhecem mal as disciplinas que lecionam; 

d) conhecem muito mal as disciplinas que lecionam. 

 

26. Você confia na competência profissional: 

a) de todos os seus colegas de trabalho; 

b) da maioria dos seus colegas de trabalho; 

c) de poucos colegas de trabalho; 

d) de nenhum colega de trabalho. 
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Indicador: Condições de Trabalho (P2018) 

27. Em relação às atividades que você desenvolve:  

a) todas estão de acordo com a função acadêmica; 

b) quase todas estão de acordo com a função acadêmica; 

c) poucas estão de acordo com a função acadêmica; 

d) nenhuma está de acordo com a função acadêmica. 

 

28. Em sua opinião, as instalações físicas utilizadas por você: 

a) são totalmente adequadas; 

b) necessitam de poucas melhorias; 

c) necessitam de muitas melhorias; 

d) são totalmente inadequadas. 

 

29. Os recursos materiais (inclusive equipamentos) que você utiliza em seu trabalho: 

a) são totalmente  adequados às suas necessidades; 

b) com poucas  melhorias eles seriam adequados; 

c) necessitam de muitas melhorias; 

d) são totalmente inadequados. 

 

Indicador: Autonomia (P2018) 

30. Sua coordenação: 

a) sempre admite que você tome iniciativa para resolver seus problemas de trabalho; 

b) a maioria das vezes admite que você tome iniciativa para resolver seus problemas de 

trabalho; 

c) poucas vezes admite que você tome iniciativa para resolver seus problemas de 

trabalho; 

d) não admite que você tome iniciativa para resolver seus problemas de trabalho. 

 

Indicador: Tipo de Trabalho (P2018) 

31. No que se refere ao seu trabalho, você: 

a) está muito satisfeito(a) com as suas atividades; 

b) está satisfeito(a) com as suas atividades; 

c) está insatisfeito(a) com as suas atividades; 

d) está muito insatisfeito(a) com as suas atividades. 
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Indicador: Participação nas Decisões (P2018) 

32. Sempre que se torna necessário realizar mudanças no seu curso, você: 

a) sempre é consultado(a); 

b) quase sempre é consultado(a); 

c) raramente é consultado(a); 

d) nunca é consultado(a). 

 

33. Você percebe que as suas opiniões sobre o seu trabalho: 

a) sempre são levadas em consideração pela sua coordenação; 

b) quase sempre são levadas em consideração pela sua coordenação; 

c) quase nunca são levadas em consideração pela sua coordenação; 

d) nunca são levadas em consideração pela sua coordenação. 

 

34. No que se refere às disciplinas que você leciona: 

a) nunca ocorrem alterações sem que você participe das discussões / análises; 

b) raramente ocorrem alterações sem que você participe das discussões / análises; 

c) muitas vezes ocorrem alterações sem que você participe das discussões / análises; 

d) sempre ocorrem alterações sem que você participe das discussões / análises.  

 

Indicador: Imagem do Curso (P2018) 

35. Você acredita que o seu curso: 

a) tem uma imagem muito boa dentro da Instituição; 

b) tem uma imagem boa dentro da Instituição; 

c) tem uma imagem ruim dentro da Instituição; 

d) tem uma imagem muito ruim dentro da Instituição. 

 

Indicador: Desenvolvimento Profissional (P2018) 

36. Aqui, na Instituição, você percebe que promoções e enquadramentos: 

a) são muito frequentes; 

b) são frequentes; 

c) são muito raros; 

d) nunca acontecem. 
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37. No que se refere a formação e capacitação docente, a Instituição: 

a) sempre oferece a seus docentes; 

b) frequentemente oferece a seus docentes; 

c) raramente oferece a seus docentes; 

d) nunca oferece a seus docentes. 

 

38. Você se sente preparado para os desafios tecnológicos e metodológicos da Educação 

Superior: 

a) muito bem preparado(a); 

b) bem preparado(a); 

c) mal preparado(a); 

d) muito mal preparado(a). 
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Avaliação do Clima Organizacional (Professores EaD)  

 

Indicador: Satisfação Geral 

1. Qual o seu grau de satisfação em relação à Instituição como um todo: 

a) você está muito satisfeito(a); 

b) você está satisfeito(a); 

c) você está insatisfeito (a); 

d) você está muito insatisfeito(a). 

 

2. Se algum(a) colega seu(sua) fosse selecionado(a) para trabalhar nesta Instituição, você: 

a) recomendaria a Instituição sem nenhuma restrição; 

b) recomendaria a Instituição, porém com algumas restrições; 

c) recomendaria a Instituição, porém com muitas restrições; 

d) não recomendaria a Instituição. 

 

3. Se você fosse convidado a trabalhar em outra instituição de ensino: 

a) você não aceitaria, ainda que as condições fossem um pouco superiores às que você 

tem nesta Instituição; 

b) você não aceitaria, mesmo que as condições fossem semelhantes às que você tem 

nesta Instituição; 

c) você aceitaria somente se as condições fossem um pouco melhores do que as que 

você tem nesta Instituição (salário, benefícios e condições de trabalho); 

d) você aceitaria, ainda que as condições fossem semelhantes às que você tem nesta 

Instituição.  

 

Indicador: Ambiente Psicossocial 

4. No que se refere ao relacionamento entre os professores do seu curso: 

a) sempre me relaciono com os professores do meu curso; 

b) quase sempre me relaciono com os professores do meu curso; 

c) poucas vezes me relaciono com os professores do meu curso; 

d) nunca me relaciono com os professores do meu curso. 

 

5. Você percebe que no seu curso: 

a) sempre há colaboração entre os professores; 

b) quase sempre há colaboração entre os professores; 

c) poucas vezes há colaboração entre os professores; 

d) nunca há colaboração entre os professores. 
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6. Há colaboração entre você e professores de outros cursos: 

a) sempre há colaboração; 

b) quase sempre há colaboração; 

c) poucas vezes há colaboração; 

d) nunca há colaboração. 

 

Indicador: Compensação 

7. Você percebe que seu salário, em relação ao mercado de trabalho: 

a) está acima da média; 

b) está na média; 

c) está abaixo da média; 

d) está muito abaixo da média. 

 

8. Os benefícios existentes na Instituição: 

a) atendem a todas as suas necessidades; 

b) atendem à maioria das suas necessidades; 

c) atendem a poucas das suas necessidades; 

d) não atendem a qualquer das suas necessidades. 

 

Indicador: Percepção sobre o tratamento recebido pela Instituição  

9. Em relação às obrigações legais (direitos trabalhistas), você percebe que a Instituição: 

a) sempre o(a) trata com justiça; 

b) quase sempre o(a) trata com justiça; 

c) raramente o(a) trata com justiça; 

d) nunca o(a) trata com justiça. 

 

Indicador: Reconhecimento 

10. Em relação aos professores do seu curso, você se sente: 

a) muito valorizado(a) por eles; 

b) valorizado(a) por eles; 

c) um pouco desvalorizado(a) por eles; 

d) muito desvalorizado(a) por eles. 

 

11. Os critérios utilizados pela sua coordenação para reconhecer seus esforços na 

execução do seu trabalho, são: 

a) sempre adequados; 

b) adequados na maioria das vezes; 

c) inadequados na maioria das vezes; 

d) sempre inadequados. 
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12. A Instituição, por meio da Pró-reitoria de Educação a Distância:  

a) sempre desenvolve esforços no sentido de valorizar cada vez mais o seu corpo 

acadêmico;     

b) quase sempre desenvolve esforços no sentido de valorizar cada vez mais o seu 

corpo acadêmico; 

c) raramente desenvolve esforços no sentido de valorizar cada vez mais o seu corpo 

acadêmico; 

d) nunca desenvolve esforços no sentido de valorizar cada vez mais o seu corpo 

acadêmico. 

 

Indicador: Comunicação / Informação 

13. Para ser eficiente em seu trabalho, você: 

a) tem todas as informações de que necessita; 

b) tem quase todas as informações de que necessita; 

c) tem poucas informações de que necessita; 

d) não tem as informações de que necessita. 

 

14. Em relação às mudanças como um todo, que ocorrem na Instituição, você se sente: 

a) muito bem informado(a); 

b) bem informado(a); 

c) mal informado(a); 

d) muito mal informado(a). 

 

15. Quando ocorre algum evento na Instituição, você: 

a) sempre é informado(a) antecipadamente; 

b) quase sempre é informado(a) antecipadamente; 

c) poucas vezes é informado(a) antecipadamente; 

d) nunca é informado(a) antecipadamente. 

 

16. Pensando na Instituição como um todo, você percebe que o processo de comunicação 

interna, é: 

a) totalmente adequado às suas necessidades; 

b) adequado às suas necessidades; 

c) pouco adequado às suas necessidades; 

d) totalmente inadequado às suas necessidades. 
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Indicador: Imagem Institucional 

17. Você acredita que esta Instituição: 

a) está se desenvolvendo muito; 

b) está se desenvolvendo um pouco; 

c) está regredindo; 

d) não está se desenvolvendo. 

 

18. Você acredita que esta Instituição, no cenário da educação, tem: 

a) muita relevância; 

b) alguma relevância; 

c) pouca relevância; 

d) nenhuma relevância. 

 

Indicador: Liberdade de Expressão 

19. Quanto à sua liberdade para dar sugestões à coordenação sobre sua atuação, você: 

a) sempre tem liberdade; 

b) quase sempre tem liberdade; 

c) raramente tem liberdade; 

d) nunca tem liberdade. 

 

20. Você percebe que, na Instituição, de forma geral: 

a) você sempre pode expressar suas opiniões;  

b) você quase sempre pode expressar suas opiniões; 

c) você raramente pode expressar suas opiniões; 

d) você nunca pode expressar suas opiniões. 

 

Indicador: Qualidade do Grupo Gestor 

21. O tratamento que você recebe de seu(sua) coordenador(a) é: 

a) sempre adequado; 

b) adequado na maioria das vezes; 

c) inadequado na maioria das vezes; 

d) sempre inadequado.  

 

22. Você considera que seu(sua)  coordenador(a): 

a) está muito bem preparado(a) para o cargo que exerce; 

b) está bem preparado(a) para o cargo que exerce; 

c) está mal preparado(a) para o cargo que exerce; 

d) está muito mal preparado(a) para o cargo que exerce. 
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23. Quando você tem alguma dificuldade relacionada ao seu trabalho, você: 

a) sempre recebe o auxílio de seu(sua) coordenador(a); 

b) quase sempre recebe o auxílio de seu(sua) coordenador(a); 

c) raramente recebe o auxílio de seu(sua) coordenador(a); 

d) nunca recebe o auxílio de seu(sua) coordenador(a). 

 

24. Quando você tem alguma dificuldade de ordem pessoal, você: 

a) sempre recebe o auxílio de seu(sua) coordenador(a); 

b) quase sempre recebe o auxílio de seu(sua) coordenador(a); 

c) raramente recebe o auxílio de seu(sua) coordenador(a); 

d) nunca recebe o auxílio de seu(sua) coordenador(a). 

 

Indicador: Qualidade do Grupo de Trabalho 

25. As pessoas que trabalham no seu curso: 

a) conhecem muito bem as disciplinas que lecionam; 

b) conhecem bem as disciplinas que lecionam; 

c) conhecem mal as disciplinas que lecionam; 

d) conhecem muito mal as disciplinas que lecionam. 

 

26. Você confia na competência profissional: 

a) de todos os seus colegas de trabalho; 

b) da maioria dos seus colegas de trabalho; 

c) de poucos colegas de trabalho; 

d) de nenhum colega de trabalho. 

 

Indicador: Condições de Trabalho 

27. Em relação às atividades que você desenvolve:  

a) todas estão de acordo com a função acadêmica; 

b) quase todas estão de acordo com a função acadêmica; 

c) poucas estão de acordo com a função acadêmica; 

d) nenhuma está de acordo com a função acadêmica. 

 

28. Em sua opinião, as instalações físicas utilizadas por você: 

a) são totalmente adequadas; 

b) necessitam de poucas melhorias; 

c) necessitam de muitas melhorias; 

d) são totalmente inadequadas. 
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29. Os recursos materiais (inclusive equipamentos) que você utiliza em seu trabalho: 

a) são totalmente  adequados às suas necessidades; 

b) com poucas  melhorias eles seriam adequados; 

c) necessitam de muitas melhorias; 

d) são totalmente inadequados. 

 

Indicador: Autonomia 

30. Sua coordenação: 

a) sempre admite que você tome iniciativa para resolver seus problemas de trabalho; 

b) a maioria das vezes admite que você tome iniciativa para resolver seus problemas de 

trabalho; 

c) poucas vezes admite que você tome iniciativa para resolver seus problemas de 

trabalho; 

d) não admite que você tome iniciativa para resolver seus problemas de trabalho. 

 

Indicador: Tipo de Trabalho 

31. No que se refere ao seu trabalho, você: 

a) está muito satisfeito(a) com as suas atividades; 

b) está satisfeito(a) com as suas atividades; 

c) está insatisfeito(a) com as suas atividades; 

d) está muito insatisfeito(a) com as suas atividades. 

 

Indicador: Participação nas Decisões 

32. Você percebe que as suas opiniões sobre o seu trabalho: 

a) sempre são levadas em consideração pela sua coordenação; 

b) quase sempre são levadas em consideração pela sua coordenação; 

c) quase nunca são levadas em consideração pela sua coordenação; 

d) nunca são levadas em consideração pela sua coordenação. 

 

33. No que se refere às disciplinas que você é responsável: 

a) nunca ocorrem alterações sem que você participe das discussões / análises; 

b) raramente ocorrem alterações sem que você participe das discussões / análises; 

c) muitas vezes ocorrem alterações sem que você participe das discussões / análises; 

d) sempre ocorrem alterações sem que você participe das discussões / análises.  
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Indicador: Imagem do Curso 

34. Você acredita que o seu curso: 

a) tem uma imagem muito boa dentro da Instituição; 

b) tem uma imagem boa dentro da Instituição; 

c) tem uma imagem ruim dentro da Instituição; 

d) tem uma imagem muito ruim dentro da Instituição. 

 

Indicador: Desenvolvimento Profissional  

35. Aqui, na Instituição, você percebe que promoções e enquadramentos: 

a) são muito frequentes; 

b) são frequentes; 

c) são muito raros; 

d) nunca acontecem. 

 

36. No que se refere a formação e capacitação docente, a instituição: 

a) sempre oferece a seus docentes; 

b) frequentemente oferece a seus docentes; 

c) raramente oferece a seus docentes; 

d) nunca oferece a seus docentes. 

 

37. Você se sente preparado para os desafios tecnológicos e metodológicos da Educação 

Superior: 

a) muito bem preparado(a); 

b) bem preparado(a); 

c) mal preparado(a); 

d) muito mal preparado(a). 
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Avaliação do Clima Organizacional (Tutor EaD)  

 

Indicador: Satisfação Geral 

1. Qual o seu grau de satisfação em relação à Instituição como um todo: 

a) você está muito satisfeito(a); 

b) você está satisfeito(a); 

c) você está insatisfeito (a); 

d) você está muito insatisfeito(a). 

 

2. Se algum(a) colega seu(sua) fosse selecionado(a) para trabalhar nesta Instituição, você: 

a) recomendaria a Instituição sem nenhuma restrição; 

b) recomendaria a Instituição, porém com algumas restrições; 

c) recomendaria a Instituição, porém com muitas restrições; 

d) não recomendaria a Instituição. 

 

3. Se você fosse convidado a trabalhar em outra instituição de ensino: 

a) você não aceitaria, ainda que as condições fossem um pouco superiores às que você 

tem nesta Instituição; 

b) você não aceitaria, mesmo que as condições fossem semelhantes às que você tem 

nesta Instituição; 

c) você aceitaria somente se as condições fossem um pouco melhores do que as que 

você tem nesta Instituição (salário, benefícios e condições de trabalho); 

d) você aceitaria, ainda que as condições fossem semelhantes às que você tem nesta 

Instituição.  

 

Indicador: Ambiente Psicossocial 

4. No que se refere ao relacionamento entre os tutores: 

a) sempre me relaciono com os tutores; 

b) quase sempre me relaciono com os tutores; 

c) poucas vezes me relaciono com os tutores; 

d) nunca me relaciono com os tutores. 

 

5. No que se refere ao relacionamento com os professores responsáveis: 

a) sempre me relaciono com os professores responsáveis; 

b) quase sempre me relaciono com os professores responsáveis; 

c) poucas vezes me relaciono com os professores responsáveis; 

d) nunca me relaciono com os professores responsáveis. 
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6. Você percebe que no seu setor de trabalho: 

a) sempre há colaboração entre os tutores; 

b) quase sempre há colaboração entre os tutores;  

c) poucas vezes há colaboração entre os tutores; 

d) nunca há colaboração entre os tutores. 

 

7. Todas as vezes que o seu setor de trabalho necessita da colaboração de outros setores: 

a) sempre há colaboração; 

b) quase sempre há colaboração; 

c) poucas vezes há colaboração; 

d) nunca há colaboração. 

 

Indicador: Compensação 

8. Você percebe que seu salário, em relação ao mercado de trabalho: 

a) está acima da média; 

b) está na média; 

c) está abaixo da média; 

d) está muito abaixo da média. 

 

9. Os benefícios existentes na Instituição: 

a) atendem a todas as suas necessidades; 

b) atendem à maioria das suas necessidades; 

c) atendem a poucas das suas necessidades; 

d) não atendem a qualquer das suas necessidades. 

 

Indicador: Percepção sobre o tratamento recebido pela Instituição   

10. Em relação às obrigações legais (direitos trabalhistas), você percebe que a Instituição: 

a) sempre o(a) trata com justiça; 

b) quase sempre o(a) trata com justiça; 

c) raramente o(a) trata com justiça; 

d) nunca o(a) trata com justiça. 

 

Indicador: Reconhecimento 

11. Em relação aos demais tutores, você se sente: 

a) muito valorizado(a) por eles; 

b) valorizado(a) por eles; 

c) um pouco desvalorizado(a) por eles; 

d) muito desvalorizado(a) por eles. 
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12. Os critérios utilizados pela supervisão de tutoria para reconhecer seus esforços na 

execução do seu trabalho, são: 

a) sempre adequados; 

b) adequados na maioria das vezes; 

c) inadequados na maioria das vezes; 

d) sempre inadequados. 

 

13. A Instituição, por meio da Pró-reitoria de Educação a Distância:  

a) sempre desenvolve esforços no sentido de valorizar cada vez mais o seu corpo de 

tutores;     

b) quase sempre desenvolve esforços no sentido de valorizar cada vez mais o seu 

corpo de tutores;     

c) raramente desenvolve esforços no sentido de valorizar cada vez mais o seu corpo de 

tutores;     

d) nunca desenvolve esforços no sentido de valorizar cada vez mais o seu corpo de 

tutores. 

 

Indicador: Comunicação / Informação 

14. Para ser eficiente em seu trabalho, você: 

a) tem todas as informações de que necessita; 

b) tem quase todas as informações de que necessita; 

c) tem poucas informações de que necessita; 

d) não tem as informações de que necessita. 

 

15. Em relação às mudanças como um todo, que ocorrem na Instituição, você se sente: 

a) muito bem informado(a); 

b) bem informado(a); 

c) mal informado(a); 

d) muito mal informado(a). 

 

16. Quando ocorre algum evento na Instituição, você: 

a) sempre é informado(a) antecipadamente; 

b) quase sempre é informado(a) antecipadamente; 

c) poucas vezes é informado(a) antecipadamente; 

d) nunca é informado(a) antecipadamente. 
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17. Pensando na Instituição como um todo, você percebe que o processo de comunicação 

interna é: 

a) totalmente adequado às suas necessidades; 

b) adequado às suas necessidades; 

c) pouco adequado às suas necessidades; 

d) totalmente inadequado às suas necessidades. 
 

Indicador: Imagem Institucional 

18. Você acredita que esta Instituição: 

a) está se desenvolvendo muito; 

b) está se desenvolvendo um pouco; 

c) está regredindo; 

d) não está se desenvolvendo. 

 

19. Você acredita que esta Instituição, no cenário da educação, tem: 

a) muita relevância; 

b) alguma relevância; 

c) pouca relevância; 

d) nenhuma relevância. 
 

Indicador: Liberdade de Expressão 

20. Quanto à sua liberdade para dar sugestões à supervisão de tutoria sobre sua atuação, 

você: 

a) sempre tem liberdade; 

b) quase sempre tem liberdade; 

c) raramente tem liberdade; 

d) nunca tem liberdade. 

 

21. Você percebe que, na Instituição, de forma geral: 

a) você sempre pode expressar suas opiniões;  

b) você quase sempre pode expressar suas opiniões; 

c) você raramente pode expressar suas opiniões; 

d) você nunca pode expressar suas opiniões. 
 

Indicador: Qualidade do Grupo Gestor 

22. O tratamento que você recebe da supervisão de tutoria é: 

a) sempre adequado; 

b) adequado na maioria das vezes; 

c) inadequado na maioria das vezes; 

d) sempre inadequado.  
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23. Você considera que a supervisão de tutoria: 

a) está muito bem preparado(a) para o cargo que exerce; 

b) está bem preparado(a) para o cargo que exerce; 

c) está mal preparado(a) para o cargo que exerce; 

d) está muito mal preparado(a) para o cargo que exerce. 

 

24. Quando você tem alguma dificuldade relacionada ao seu trabalho, você: 

a) sempre recebe o auxílio da supervisão de tutoria; 

b) quase sempre recebe o auxílio da supervisão de tutoria; 

c) raramente recebe o auxílio da supervisão de tutoria; 

d) nunca recebe o auxílio da supervisão de tutoria. 

 

25. Quando você tem alguma dificuldade de ordem pessoal, você: 

a) sempre recebe o auxílio da supervisão de tutoria; 

b) quase sempre recebe o auxílio da supervisão de tutoria; 

c) raramente recebe o auxílio da supervisão de tutoria; 

d) nunca recebe o auxílio da supervisão de tutoria. 

 

Indicador: Qualidade do Grupo de Trabalho 

26. As pessoas que trabalham em seu setor: 

a) conhecem muito bem as atividades que desenvolvem; 

b) conhecem bem as atividades que desenvolvem; 

c) conhecem mal as atividades que desenvolvem; 

d) conhecem muito mal as atividades que desenvolvem. 

 

27. Você confia na competência profissional: 

a) de todos os seus colegas de trabalho; 

b) da maioria dos seus colegas de trabalho; 

c) de poucos colegas de trabalho; 

d) de nenhum colega de trabalho. 

 

Indicador: Condições de Trabalho 

28. Em relação às atividades que você desenvolve:  

a) todas estão de acordo com a função acadêmica; 

b) quase todas estão de acordo com a função acadêmica; 

c) poucas estão de acordo com a função acadêmica; 

d) nenhuma está de acordo com a função acadêmica. 
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29. Em sua opinião, as instalações físicas utilizadas por você: 

a) são totalmente adequadas; 

b) necessitam de poucas melhorias; 

c) necessitam de muitas melhorias; 

d) são totalmente inadequadas. 

 

30. Os recursos materiais (inclusive equipamentos) que você utiliza em seu trabalho: 

a) são totalmente  adequados às suas necessidades; 

b) com poucas  melhorias eles seriam adequados; 

c) necessitam de muitas melhorias; 

d) são totalmente inadequados. 

 

Indicador: Autonomia 

31. A supervisão de tutoria: 

a) sempre admite que você tome iniciativa para resolver seus problemas de trabalho; 

b) a maioria das vezes admite que você tome iniciativa para resolver seus problemas de 

trabalho; 

c) poucas vezes admite que você tome iniciativa para resolver seus problemas de 

trabalho; 

d) não admite que você tome iniciativa para resolver seus problemas de trabalho. 

 

Indicador: Tipo de Trabalho 

32. No que se refere ao seu trabalho, você: 

a) está muito satisfeito(a) com as suas atividades; 

b) está satisfeito(a) com as suas atividades; 

c) está insatisfeito(a) com as suas atividades; 

d) está muito insatisfeito(a) com as suas atividades. 

 

Indicador: Participação nas Decisões 

33. Você percebe que as suas opiniões sobre o seu trabalho: 

a) sempre são levadas em consideração pela supervisão de tutoria;  

b) quase sempre são levadas em consideração pela supervisão de tutoria; 

c) quase nunca são levadas em consideração pela supervisão de tutoria; 

d) nunca são levadas em consideração pela supervisão de tutoria. 

 

 

 



116 
 

34. No que se refere às disciplinas que você é responsável: 

a) nunca ocorrem alterações sem que você participe das discussões / análises; 

b) raramente ocorrem alterações sem que você participe das discussões / análises; 

c) muitas vezes ocorrem alterações sem que você participe das discussões / análises; 

d) sempre ocorrem alterações sem que você participe das discussões / análises.  

 

Indicador: Imagem Setorial 

35. Você acredita que o seu setor de trabalho: 

a) tem uma imagem muito boa dentro da Instituição; 

b) tem uma imagem boa dentro da Instituição; 

c) tem uma imagem ruim dentro da Instituição; 

d) tem uma imagem muito ruim dentro da Instituição. 

 

Indicador: Desenvolvimento Profissional  

36. Aqui, na Instituição, você percebe que promoções e enquadramentos: 

a) são muito frequentes; 

b) são frequentes; 

c) são muito raros; 

d) nunca acontecem. 

 

37. No que se refere a formação e capacitação docente, a instituição: 

a) sempre oferece a seus tutores; 

b) frequentemente oferece a seus tutores; 

c) raramente oferece a seus tutores; 

d) nunca oferece a seus tutores.  

 

38. Você se sente preparado para os desafios tecnológicos e metodológicos da Educação 

Superior: 

a) muito bem preparado(a); 

b) bem preparado(a); 

c) mal preparado(a); 

d) muito mal preparado(a). 
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Avaliação do Clima Organizacional (Funcionários Técnico-administrativo) 

 

Indicador: Satisfação Geral (F2018) 

1. Qual o seu grau de satisfação em relação à Instituição como um todo: 

a) você está muito satisfeito(a); 

b) você está satisfeito(a); 

c) você está insatisfeito(a); 

d) você está muito insatisfeito(a). 

 

2. Se algum(a) colega seu(sua) fosse selecionado(a) para trabalhar nesta Instituição, você: 

a) recomendaria a Instituição sem nenhuma restrição; 

b) recomendaria a Instituição, porém com algumas restrições; 

c) recomendaria a Instituição, porém com muitas restrições; 

d) não recomendaria a Instituição. 

 

3. Se você fosse convidado a trabalhar em outra instituição de ensino:  

a) Você não aceitaria, ainda que as condições fossem um pouco superiores às que você 

tem nesta Instituição; 

b) Você não aceitaria, mesmo que as condições fossem semelhantes às que você tem 

nesta  instituição; 

c) Você aceitaria somente se as condições fossem um pouco melhores do que as que 

você tem nesta Instituição (salário, benefícios e condições de trabalho); 

d) Você aceitaria, ainda que as condições fossem semelhantes às que você tem nesta 

Instituição.  

 

Indicador: Ambiente Psicossocial (F2018) 

4. No que se refere ao relacionamento entre as pessoas do seu setor de trabalho: 

a) nunca acontecem desentendimentos; 

b) raramente acontecem desentendimentos; 

c) frequentemente acontecem desentendimentos; 

d) sempre acontecem desentendimentos. 

 

5. No que se refere ao relacionamento entre as pessoas da equipe do seu setor e as de 

outros setores: 

a) nunca acontecem desentendimentos; 

b) raramente acontecem desentendimentos; 

c) frequentemente acontecem desentendimentos; 

d) sempre acontecem desentendimentos. 
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6. Você percebe que no seu setor de trabalho: 

a) sempre há colaboração entre os colegas de trabalho; 

b) quase sempre há colaboração entre os colegas de trabalho;  

c) poucas vezes há colaboração entre os colegas de trabalho; 

d) nunca há colaboração entre os colegas de trabalho. 

 

7. Todas as vezes que o seu setor de trabalho necessita da colaboração de outros setores: 

a) sempre há colaboração; 

b) quase sempre há colaboração; 

c) poucas vezes há colaboração; 

d) nunca há colaboração. 

 

Indicador: Compensação (F2018) 

8. Você percebe que seu salário, em relação ao mercado de trabalho: 

a) está acima da média; 

b) está na média; 

c) está abaixo da média; 

d) está muito abaixo da média. 

 

9. Os benefícios existentes na Instituição: 

a) atendem a todas as suas necessidades; 

b) atendem à maioria das suas necessidades; 

c) atendem poucas das suas necessidades; 

d) não atendem a qualquer das suas necessidades. 

 

Indicador: Percepção sobre o tratamento recebido pela Instituição  (F2018) 

10. Em relação às obrigações legais (direitos trabalhistas), você percebe que a Instituição: 

a) sempre o(a) trata com justiça; 

b) quase sempre o(a) trata com justiça; 

c) raramente o(a) trata com justiça; 

d) nunca o(a) trata com justiça. 

 

Indicador: Reconhecimento (F2018) 

11. Quanto aos colegas do seu setor de trabalho, você se sente: 

a) muito valorizado(a) por eles; 

b) valorizado(a) por eles; 

c) um pouco desvalorizado(a) por eles; 

d) muito desvalorizado(a) por eles. 
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12. Os critérios utilizados pelo seu superior imediato (supervisor, coordenador, gerente, 

diretor etc.) para reconhecer seus esforços na execução do seu trabalho, são: 

a) sempre adequados; 

b) adequados na maioria das vezes; 

c) inadequados na maioria das vezes; 

d) sempre inadequados. 

 

13. Quando existe alguma oportunidade de promoção, as pessoas são escolhidas: 

a) sempre pelo seu merecimento; 

b) quase sempre pelo seu merecimento; 

c) raramente pelo seu merecimento; 

d) nunca pelo seu merecimento. 

 

14. Seu superior imediato (supervisor, coordenador, gerente, diretor etc.): 

a) sempre reconhece a contribuição dos funcionários em termos de trabalho; 

b) na maioria das vezes reconhece a contribuição dos funcionários em termos de 

trabalho; 

c) raramente reconhece a contribuição dos funcionários em termos de trabalho; 

d) nunca reconhece a contribuição dos funcionários em termos de trabalho. 

 

Indicador: Comunicação / Informação (F2018) 

15. Para ser eficiente em seu trabalho, você: 

a) tem todas as informações de que necessita; 

b) tem quase todas as informações de que necessita; 

c) tem poucas informações de que necessita; 

d) não tem as informações de que necessita. 

 

16. Em relação às mudanças, como um todo, que ocorrem na Instituição, você se sente: 

a) muito bem informado(a); 

b) bem informado(a); 

c) mal informado(a); 

d) muito mal informado(a). 

 

17. Quando ocorre algum evento na Instituição, você: 

a) sempre é informado(a) antecipadamente; 

b) quase sempre é informado(a) antecipadamente; 

c) poucas vezes é informado(a) antecipadamente; 

d) nunca é informado(a) antecipadamente. 
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18. Pensando na Instituição como um todo, você percebe que o processo de comunicação  

interna, é: 

a) totalmente adequado às suas necessidades; 

b) adequado às suas necessidades; 

c) pouco adequado às suas necessidades; 

d) totalmente inadequado às suas necessidades. 

 

Indicador: Imagem Institucional (F2018) 

19. Você acredita que esta Instituição: 

a) está se desenvolvendo muito; 

b) está se desenvolvendo um pouco; 

c) está regredindo; 

d) não está se desenvolvendo. 

 

Indicador: Liberdade de Expressão (F2018) 

20. Quanto à sua liberdade para dar sugestões ao seu superior imediato (supervisor, 

coordenador, gerente, diretor etc.) sobre o seu trabalho, você: 

a) sempre tem liberdade; 

b) quase sempre tem liberdade; 

c) raramente tem liberdade; 

d) nunca tem liberdade. 

 

21. Você percebe que, na Instituição, de forma geral: 

a) você sempre pode expressar suas opiniões;  

b) você quase sempre pode expressar suas opiniões; 

c) você raramente pode expressar suas opiniões;  

d) você nunca pode expressar suas opiniões. 

 

Indicador: Qualidade do Grupo Gestor (F2018) 

22. O tratamento que você recebe do seu superior imediato (supervisor, coordenador, 

gerente, diretor etc.) é: 

a) sempre adequado; 

b) adequado na maioria das vezes; 

c) inadequado na maioria das vezes; 

d) sempre inadequado.  
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23. Você considera que seu superior imediato (supervisor, coordenador, gerente, diretor 

etc.): 

a) está muito bem preparado(a) para o cargo que exerce; 

b) está bem preparado(a) para o cargo que exerce; 

c) está mal preparado(a) para o cargo que exerce; 

d) está muito mal preparado(a) para o cargo que exerce. 

 

24. Quando você tem alguma dificuldade relacionada ao seu trabalho, você: 

a) sempre recebe o auxílio do seu superior imediato; 

b) quase sempre recebe o auxílio do seu superior imediato; 

c) raramente recebe o auxílio do seu superior imediato; 

d) nunca recebe o auxílio do seu superior imediato. 

 

25. Quando você tem alguma dificuldade de ordem pessoal, você: 

a) sempre recebe o auxílio do seu superior imediato; 

d) quase sempre recebe o auxílio do seu superior imediato; 

c) raramente recebe o auxílio do seu superior imediato; 

d) nunca recebe o auxílio do seu superior imediato. 

 

Indicador: Qualidade do Grupo de Trabalho (F2018) 

26. As pessoas que trabalham em seu setor: 

a) conhecem muito bem as atividades que desenvolvem; 

b) conhecem bem as atividades que desenvolvem; 

c) conhecem mal as atividades que desenvolvem; 

d) conhecem muito mal as atividades que desenvolvem. 

 

27. Você confia na competência profissional: 

a) de todos os seus colegas de trabalho; 

b) da maioria dos seus colegas de trabalho; 

c) de poucos colegas de trabalho; 

d) de nenhum colega de trabalho. 

 

Indicador: Condições de Trabalho (F2018) 

28. Você acredita que sua quantidade de atividades, em relação aos seus colegas: 

a) é muito bem distribuída; 

b) é bem distribuída; 

c) é mal distribuída; 

d) é muito  mal distribuída. 
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29. Em relação às atividades que você desenvolve: 

a) todas estão de acordo com o seu cargo; 

b) quase todas estão de acordo com o seu cargo; 

c) poucas estão de acordo com o seu cargo; 

d) nenhuma está de acordo com o seu cargo. 

 

30. Em sua opinião, as instalações físicas do seu local de trabalho: 

a) são totalmente adequadas; 

b) necessitam de poucas melhorias; 

c) necessitam de muitas melhorias; 

d) são totalmente inadequadas. 

 

31. Em relação aos recursos materiais (inclusive equipamentos) que você utiliza em seu 

trabalho:  

a) são totalmente  adequados às suas necessidades; 

b) com poucas  melhorias eles seriam adequados; 

c) necessitam de muitas melhorias; 

d) são totalmente inadequados. 

 

Indicador: Autonomia (F2018) 

32. Seu superior imediato (supervisor, coordenador, gerente, diretor etc.): 

a) sempre admite que você tome iniciativa para resolver seus problemas de trabalho; 

b) a maioria das vezes admite que você tome iniciativa para resolver seus problemas de 

trabalho; 

c) poucas vezes admite que você tome iniciativa para resolver seus problemas de 

trabalho; 

d) não admite que você tome iniciativa para resolver seus problemas de trabalho. 

 

33. Quando seu superior imediato (supervisor, coordenador, gerente, diretor etc.) não está 

presente, e surge a necessidade de tomar uma decisão, você: 

a) sempre pode tomar a decisão, comunicando depois; 

b) na maioria das vezes pode tomar a decisão, comunicando depois; 

c) poucas vezes pode tomar a decisão, mesmo comunicando depois; 

d) nunca pode tomar a decisão. 

 

 

 

 



123 
 

Indicador: Tipo de Trabalho (F2018) 

34. No que se refere ao seu trabalho, você: 

a) está muito satisfeito(a) com as suas atividades; 

b) está satisfeito(a) com as suas atividades; 

c) está insatisfeito(a) com as suas atividades; 

d) está muito insatisfeito(a) com as suas atividades. 

 

Indicador: Participação nas Decisões (F2018) 

35. Você percebe que as suas opiniões sobre o seu trabalho: 

a) sempre são levadas em consideração pelo seu superior imediato;  

b) quase sempre são levadas em consideração pelo seu superior imediato; 

c) quase nunca são levadas em consideração pelo seu superior imediato; 

d) nunca são levadas em consideração pelo seu superior imediato. 

 

Indicador: Imagem Setorial (F2018) 

36. Você acredita que o seu setor de trabalho: 

a) tem uma imagem muito boa dentro da Instituição; 

b) tem uma imagem boa dentro da Instituição; 

c) tem uma imagem ruim dentro da Instituição; 

d) tem uma imagem muito ruim dentro da Instituição. 

 

Indicador: Desenvolvimento Profissional (F2018) 

37. Aqui, na Instituição, você percebe que as promoções de cargo: 

a) são muito frequentes; 

b) são frequentes; 

c) são muito raras; 

d) nunca acontecem. 

 

38. No que se refere a programas de treinamento, a Instituição: 

a) sempre os oferece a seus funcionários; 

b) frequentemente os oferece a seus funcionários; 

c) raramente os oferece a seus funcionários; 

d) nunca os oferece a seus funcionários. 

 

39. Você se sente preparado para os novos desafios da Educação Superior: 

a) muito bem preparado(a); 

b) bem preparado(a); 

c) mal preparado(a); 

d) muito mal preparado(a). 
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