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INTRODUÇÃO 

O Programa de Mestrado em Comunicação, avaliado com nota 4 na última 
avaliação quadrienal, nasceu intimamente integrado ao Curso de Graduação em 
Comunicação Social e resulta de seu processo de consolidação (em abril de 2004, 
obteve conceitos CMB em todas as dimensões avaliadas pelo INEP/MEC). Observados 
os requisitos básicos listados pela CAPES, o Programa de Mestrado em Comunicação, 
contou com o comprometimento da Instituição; com competência técnico-científica na 
área do curso, garantida pela preexistência de grupo de pesquisa; estruturou-se com a 
participação de docentes com produção intelectual relevante, em termos quantitativos e 
qualitativos, na área de concentração do curso.  

Entre 2013 e 2016, a Universidade passou por uma reestruturação em seu 
organograma. Foram criadas as Escolas, onde cursos foram agrupados por afinidade 
entre áreas, em consonância com o planejamento estratégico da Universidade e suas 
áreas prioritárias. Sendo assim, desde 2016, o Mestrado em Comunicação e os cursos 
de graduação em Comunicação ficaram abrigados na Escola de Educação, Tecnologia 
e Comunicação.  

Em 2017, a Instituição, em conjunto com a Mantenedora (UBEC), comunicou 
oficialmente sua decisão de mudar a modalidade do Mestrado em Comunicação de 
acadêmico para profissional, a fim de readequar o portfólio de cursos da Universidade 
às novas demandas da sociedade e do mercado. Sendo assim, não foram ofertadas 
novas vagas para novos ingressos no mestrado acadêmico em 2018, o programa se 
dedicou a ofertar as últimas disciplinas para que todos os discentes pudessem concluir 
seu curso na modalidade acadêmica sem prejuízo e a estruturar um Mestrado 
profissional em Comunicação que contemplasse as mudanças em curso na sociedade 
e consequentemente no mercado da Comunicação.  

Nesse sentido, foram feitas várias pesquisas de tendências do mercado e da 
academia e optou-se por atender à demanda retida na área que elegeu como eixo focal 
prioritário a Economia Criativa em articulação com os saberes comunicacionais, 
especialmente aqueles vinculados ao desenvolvimento das Tecnologias da Informação 
e da Comunicação (TICs) e dos meios digitais aos quais a economia criativa está 
diretamente relacionada.  

Tal decisão estava de acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI) da Universidade para o quadriênio 2018-2022: “a UCB orienta suas ações a partir 
de quatro eixos focais e um eixo transversal que se interconectam e interagem numa 
cadeia sistêmica. São os eixos focais Vida, Cidadania, Humanidade e Economia Criativa 
e o eixo transversal Tecnologia e Gestão que conecta todos demais. [...] Economia 
Criativa – Cultura, Artes e Comunicação: contempla modelos de negócio ou gestão que 
se originam em atividades, produtos ou serviços desenvolvidos a partir do 
conhecimento, criatividade ou capital intelectual de indivíduos com vistas à geração de 
trabalho e renda. É baseada na maneira de pensar e fazer. São os nossos talentos e 
qualificações individuais que abrangem as contribuições e ideias de indústrias criativas, 
indústrias culturais, cidades criativas, clusters e arranjos produtivos e a classe (aula) 
criativa. [...] Tecnologia e Gestão – Eixo transversal que engloba as atividades de 
desenvolvimento, avaliação, aplicação e valoração da tecnologia, bem como o 
incremento de novos modelos de gestão, e assim fomentando a geração, 
implementação, execução e mensuração de valores tangíveis e intangíveis” (PDI, 
Documento Institucional, 2018). 

Em maio de 2018, a mudança de modalidade foi homologada pela Capes, de forma 
que o Mestrado, agora Profissional, manteve a nota 4. Ao fim do ano de 2018, foi aberto 
o primeiro edital de seleção para o novo curso de Mestrado profissional, com área de 
concentração em Inovação em Comunicação e Economia Criativa. As 25 vagas foram 
prontamente preenchidas.  
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Desde a abertura oficial do Programa, de forma resumida, as sucessivas avaliações 
dos discentes com relação ao Mestrado apresentam como pontos fortes de forma 
recorrente: o nível de interesse e de integração de professores e alunos; o nível e a 
diversificação das leituras; o nível de exigência dos professores com relação aos 
resultados dos discentes; o ambiente que contribui para o aprendizado; a interação 
aluno/professor; as disciplinas focadas e confluentes. Na autoavaliação discente, 
quanto ao seu processo de aprendizado, os alunos destacam sobretudo mudanças 
comportamentais, como a conquista de mais autonomia, o fato de passarem a se ver e 
se assumir como pesquisadores, e o estímulo mútuo entre os colegas para o incremento 
e visibilidade da produção discente. 

Em 2018, diferente dos anos anteriores, inclusive do ano de 2017 (primeiro desta 
quadrienal), devido às mudanças estruturais que o Programa estava passando, não foi 
aplicada a avaliação sistêmica referente aos discentes. Estes estavam preocupados 
com o momento que a Instituição atravessava e percebiam que o curso sofria com falta 
de entrada de alunos e algumas mudanças. O esforço da Coordenação foi no sentido 
de garantir a tranquilidade de espírito de todos, de assegurar que todos terminariam seu 
curso sem transtornos, o que, de fato, aconteceu. Todavia, podemos destacar alguns 
pontos fortes do mestrado acadêmico a serem preservados e potencializados no âmbito 
do curso em sua nova modalidade, vejamos a seguir. 

O corpo docente qualificado, produtivo, envolvido e participativo, mas sobretudo 
coeso e coerente com as linhas de pesquisas propostas. A esse respeito, é preciso dizer 
que um dos pontos fortes da transição do acadêmico para o profissional é propriamente 
o de termos construído a nova proposta a partir de uma experiência consistente em 
pesquisa acadêmica e formação de mestres em comunicação desde 2008.  

Houve um aproveitamento máximo da situação de transformação e da necessária 
renovação devido à mudança de modalidade que foi vista como oportunidade e foi 
potencializada, resultando em um projeto coletivo em que cada um dos docentes tem 
um papel fundamental e ao mesmo tempo sinérgico com os demais.  

O Programa conta, como sempre contou, com um apoio institucional irrestrito quanto 
à infraestrutura disponibilizada, ao credenciamento de novos professores, ao 
atendimento às regulamentações da CAPES.  

Com relação à nova proposta que foi construída, ao fim de 2018, avalia-se como 
pontos fortes: 

1. O potencial da nova proposta, seu alinhamento às estratégias institucionais, aos 
demais cursos da área (as graduações bacharelado e tecnólogo, os lato sensu) e do 
próprio perfil docente para a realização de convênios e intercâmbios de maneira a 
qualificar a produção e a formação dos mestres. 

2. A atualidade do Programa e o potencial de produção acadêmica não mais isolada, 
mas de interesse da iniciativa privada e de órgãos de financiamento da pesquisa. 

3. O ineditismo do curso em Brasília e no Centro-Oeste e sua adequação ao público-
alvo no que se refere ao regime de oferta, ao caráter enxuto e flexível de sua grade. 

4. A atratividade da área de concentração e das linhas de pesquisa, considerando a 
demanda por formação e reflexão voltada para as atividades práticas da comunicação, 
o que foi evidenciado pelo aumento na procura, em relação ao mestrado acadêmico,  

5. As articulações que já foram feitas, durante a construção da proposta com instituições 
relevantes públicas e privadas. 
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6. A forte inserção social dos docentes (cuja diversidade e capilaridade são notáveis) e 
a forte integração com o mercado e a sociedade já existente nas atividades oriundas 
dos projetos de pesquisa dos docentes. 

7. A forte produção intelectual (em termos de quantidade e qualidade) do núcleo mais 
antigo dos professores do quadro atual, que continua excelente e tende a forçar o 
aumento da produção qualificada daqueles que chegaram em 2018 (4 docentes de 8). 

8. Infraestrutura excelente não só da Universidade, mas especialmente dos cursos de 
Comunicação que passam a funcionar no mesmo câmpus de forma integrada 
(graduação/ pós-graduação), conforme descrito no item 8 desta proposta. 

9. Uma estrutura enxuta e ágil (8 docentes, grade com poucas disciplinas e flexibilidade 
na escolha das disciplinas optativas entre linhas, integração das duas linhas em áreas 
convergentes, horários compactos e adaptados) que facilita também a gestão do curso. 

10.  A presença de uma bolsista PNPD que contribui como colaboradora na pesquisa e 
na sala de aula. 

11. Grande diversidade de experiências inovadoras de formação e forte contribuição à 
qualidade de ensino na graduação e na pós-graduação por parte do corpo docente. 

Os pontos a melhorar identificados ao final do ano de 2018 foram: 

1. Melhorar a divulgação e visibilidade do Programa, que ainda é pouco conhecido por 
ser novo.  

2. Aumentar a produção intelectual e técnica dos docentes recém-credenciados, e 
incentivar a produção dos docentes em coautoria com os discentes. 

3. Diminuir o prazo de defesa: com a mudança de modalidade, muitos alunos que 
haviam interrompido seu curso voltaram a cursar a fim de defender seu mestrado antes 
da mudança o que gerou um aumento significativo da média de meses até a defesa. 

4. Indexação dos periódicos: Comunicologia (B3 no último qualis) e Esferas (B2 no 
último qualis) visando a qualificação como B1 e atualização da versão do OJS SEER do 
portal de revistas da Instituição. 

5. Internacionalização efetiva com convênios que permitam mobilidade discente e 
docente de fato. 

6. Melhorar a solidariedade e a nucleação, buscando ampliar as parcerias com 
pesquisadores, programas e instituições com pesquisas relacionadas à área de 
concentração, entregando produção intelectual e técnica de qualidade. 

7. Implementar convênios com bolsas profissionais para os discentes. 

8. Enfrentar o desafio da produção técnica da área (Inovação em Comunicação e 
Economia Criativa) e da aproximação com agentes da economia criativa local e 
nacional, incluindo a inciativa privada. 

Em 2019, iniciamos o projeto de autoavaliação, seguindo as recomendações da 
CAPES, o qual será descrito a seguir. 

  



6 
 

OBJETIVOS 

 

O processo de autoavaliação tem por objetivos: 

 Auxiliar no processo de identificação de fragilidades e das causas dos 
problemas, deficiências, carências, assim como das potencialidades do 
Programa e seu relacionamento com a comunidade externa.  

 Orientar as atividades da Comissão de Autoavaliação (CAA). 

 Subsidiar os tomadores de decisão sobre as ações a serem implementadas no 
Programa. 

 Contribuir para a qualidade do Programa e da Instituição. 

 Avaliar a natureza da modalidade profissional do Programa. 

 Identificar o grau de funcionamento dos mecanismos de regulação das 
atividades do Programa. 

 

ESTRATÉGIAS 

O processo de autoavaliação será planejado e coordenado pela Comissão de 
Autoavaliação (CAA), conforme descrito em suas normas de funcionamento (ANEXO 
1), orientando-se pelas seguintes estratégias: 

 

 Estratégias de Sensibilização – ações que informam a comunidade acadêmica 
sobre o processo de avaliação, principalmente sobre a importância do 
envolvimento de todos no processo. 

 Estratégias de produção de conhecimento – consiste nas ações de 
levantamento de dados e coleta de informações através de fontes diversas 
(diretas e indiretas); no registro das informações coletadas (banco de dados); na 
análise e discussão dos resultados pela Comissão de Autoavaliação (CAA); e 
elaboração de relatórios que contemplem os pontos fortes e vulneráveis, e 
sugestões para melhoria do Programa e da Instituição. 

 Estratégias de comunicação – diz respeito à utilização de meios (cartazes e 
redes sociais) para informar sobre a Comissão de Autoavaliação; divulgar o 
período e a forma de avaliação; e comunicar os resultados da avaliação. 
Contempla também a promoção de espaços de discussão com a comunidade 
acadêmica sobre os resultados aferidos. 

 Estratégias de monitoramento – envolve ações para acompanhamento, 
controle do processo, aplicação dos resultados e retroalimentação. 

 Estratégia de ação – consiste nas ações a serem implementadas a partir dos 
resultados coletados. 

 

MÉTODOS E TÉCNICAS 

O processo de autoavaliação segue o esquema metodológico descrito na Figura 
1. 

Figura 1 – Ciclo de autoavaliação. 
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Fonte: UCB/CPA. 

Como pode ser observado, após a elaboração e validação dos planos e 
instrumentos, ocorre a coleta de dados, que se divide em duas fases: levantamento de 
dados secundários, informações advindas de fontes documentais, pessoas, relatórios 
etc. (Fase 1) e dados primários, adquiridos, anualmente, por meio de pesquisas diretas 
– grupos focais, entrevistas, questionários, reuniões, debates e oficinas (Fase 2). 

Uma vez coletados procede-se à sistematização dos dados e à análise 
situacional, identificando as potencialidades e fragilidades do Programa, mediante os 
indicadores utilizados. A análise dos dados produzirá conhecimentos sobre o Programa, 
gerando desafios estratégicos e propostas de mudanças e inovações a serem 
implementadas. 

Em seguida, é realizada a etapa denominada aplicação de resultados, gerados 
a partir de uma análise crítica sobre conhecimentos produzidos. Nessa fase, o 
planejamento estratégico do Programa é revisto e é elaborado um plano de ação 
utilizando o instrumento denominado 5W e 2H (ANEXO 2), que auxilia na elaboração do 
cronograma das ações a serem realizadas. 

Finalizada a etapa de aplicação de resultados, a equipe da CAA elabora 
relatórios (integral e de síntese). Com base nas estratégias de comunicação, elabora 
materiais informativos para a fase devolutiva, onde deverá ocorrer a divulgação dos 
resultados para os diversos segmentos, principalmente na página do Programa e no 
COLETA 2019. 
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Para o encerramento do ciclo, deverá ser realizada a meta-avaliação, ou seja, a 
avaliação de todo o processo, por meio da ferramenta de PDCA (ANEXO 4). 

Os aspectos a serem avaliados são os seguintes:  

1. O Programa: articulação, aderência e atualização da área de concentração e das 
linhas de pesquisa; infraestrutura; compatibilidade do corpo docente; 
planejamento estratégico e autoavaliação. 

2. O processo de formação: qualidades das dissertações e produtos e adequação 
com as linhas de pesquisa; qualidade da produção intelectual dos discentes; 
destino, atuação e avaliação dos egressos; qualidade das atividades de 
pesquisa e da produção intelectual do corpo docente; qualidade e envolvimento 
do corpo docente nas atividades de formação do Programa. 

3. O impacto na sociedade: caráter inovador da produção intelectual; impacto 
econômico, social e cultural; internacionalização; inserção local, regional e 
nacional; visibilidade. 

O público ao qual a avaliação se destina é formado pelo conjunto dos discentes 
do Programa, o conjunto dos docentes e os técnico-administrativos. 

A equipe que participará da autoavaliação é constituída pelos membros da 
Comissão de autoavaliação descrita no item 7 deste documento. 

Seguem-se os métodos e técnicas a serem utilizados: 

Na Fase 1, será feito o levantamento de dados secundários, informações 
advindas fontes documentais e de relatórios advindos de pesquisas anteriores. 

Na fase 2, serão coletados, anualmente, dados primários, por meio de pesquisas 
diretas: questionários a serem aplicados online (via googleform) a todos os discentes, 
todos os técnico-administrativos e todos os docentes (3 formulários diferentes em 
anexo) ao final do primeiro semestre do curso.  

Serão utilizados ainda, rodas de conversa com os discentes e docentes, a serem 
feitas ao final de cada ano, utilizando uma ferramenta de condução da dinâmica 
baseada nos resultados dos questionários. 

 

CRONOGRAMA 
O cronograma do projeto de autoavaliação contempla os seguintes itens: 

Período Ação Responsável Indicadores 

11/2019 Constituição da Comissão   Coordenadora Ata de criação da 
Comissão 

11/2019 Construção do Projeto de 
autoavaliação 

Comissão Projeto 

12/2019 Avaliação da infraestrutura, 
atendimento ao discente e 
política de pessoal. 

CPA Relatório a ser 
informado na 
Plataforma 
Sucupira 

12/2019 Planejamento e elaboração 
dos instrumentos da Fase 1 
(pesquisa documental) e 
Fase 2 (questionários: 
discente, docente e 
técnico-administrativos). 

Comissão Questionários a 
serem 
disponibilizados  
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02/2020 Coleta de Dados - Fase 1 
com  fontes documentais e 
de relatórios (pesquisa por 
setor). 

Comissão Ata de reunião 

03/2020 Consolidação das fontes 
documentais e de relatórios 
por área do PPG (Fase 1) 
com preenchimento do 
Sucupira do ano anterior. 

Comissão Ata de reunião 

04/2020 Coleta de Dados - Fase 2 (3 
núcleos: discentes, técnico-
administrativos e docentes) 

Comissão Ata de reunião 

05/2020 Fase 2 - Aplicação dos 
questionários. 

Comissão Dados do 
levantamento 

06/2020 Sistematização dos dados 
coletados e Análise 
Situacional (SWOT).  

Comissão Dados do 
levantamento 

08/2020 Divulgação dos resultados 
dos 3 questionários.  

Comissão Canais de 
divulgação 

09/2020 Discussão com os 3 
núcleos: Aplicação dos 
Resultados (Crítica, 
confronto com 
planejamento estratégico 
institucional, proposições 
setoriais conforme 
instrumentos 5W2H).  

Rodas de 
conversa 

Ata de reunião 

10/2020 Metavaliação: confronto 
dos dados coletados pelos 
instrumentos de pesquisa e 
a percepção dos 3 núcleos.  

Comissão Dados do 
levantamento 

11/2020 Revisão e ajustes do 
processo 

Comissão Dados do 
levantamento 

12/2020 Elaboração de relatórios 
(integral, síntese), além de 
material informativo para 
devolutiva das conclusões 
da autoavaliação. 

Comissão Canais de 
divulgação 

 

RECURSOS 
Os recursos humanos e materiais envolvidos no projeto são oriundos da própria 
Universidade, uma vez que são destinados ao Programa via orçamento. 

 

EQUIPE/RESPONSABILIDADE 
O processo de autoavaliação será conduzido pela CAA, conforme suas normas de 
funcionamento (ANEXO 1). 

Nome Função Responsabilidade 

Florence Dravet coordenadora 
I. Coordenação-Geral;  
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II. Contribuições e coordenação 
do Planejamento anual da 
CAA; 

III. Condução de reuniões, pautas 
e deliberações; e 

IV. Relacionamento com reitoria, 
diretorias e CPA. 

Robson Borges 

Dias 

representante do 

corpo docente 

I. Contribuições para o 
Planejamento anual da CAA; 

II. Apoio para elaboração dos 
instrumentos de avaliação; 

III. Apoio na análise das 
pesquisas; 

IV. Apoio a eventos; e 

V. Elaboração de relatórios. 

Ciro Inácio 

Marcondes 

representante do 

corpo docente 

I. Contribuições para o 
Planejamento anual da CAA. 

II. Apoio para elaboração dos 
instrumentos de avaliação. 

III. Apoio na análise das 
pesquisas. 

IV. Apoio a eventos. 

V. Elaboração de relatórios. 

Thiago Mendes 

Débora Lins 

representantes do 

corpo discente 

I. Contribuições gerais para o 
planejamento e execução de 
atividades; e 

II. Apoio na sensibilização da 
comunidade discente. 

Ana Aslan representante dos 

servidores técnico- 

administrativos 

I. Contribuições gerais para o 
planejamento e execução de 
atividades; 

II. Contribuições para o 
Planejamento anual da CAA;  

III. Apoio para elaboração dos 
instrumentos de avaliação; 

IV. Apoio na análise das 
pesquisas; 

V. Apoio a eventos; e 

VI. Elaboração de relatórios. 

Thayná Lougue representantes da 

sociedade civil 

I. Demandas externas;  
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II. Contribuições para o 
Planejamento anual da CAA; e 

III. Relacionamento com a 
sociedade. 

Felipe Coelho 

Barreto 

representante 
da Instituição 
Mantenedora 

I. Contribuições para o 
Planejamento anual da CAA; e 

II. Apreciação dos resultados. 

 

FORMAS DE DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS 
Os resultados do processo de autoavaliação serão disseminados aos gestores 

e a comunidade, por meio das seguintes ações: 

- Relatórios parciais, contendo o processo de autoavaliação implementado, as 
potencialidades e fragilidades encontradas, bem como o elenco de propostas de 
ações futuras. 

- Reuniões com os membros da CAA/CPA, Pró-Reitoria, diretores de Escola e 
Colegiado do Curso para apresentação dos resultados. 

- Seminário Integrador, realizado anualmente, com a participação de docentes, 
discentes e técnico-administrativos, com o objetivo de analisar o relatório, para 
aprovar ou recomendar ajustes, em prol da melhoria do Programa e 
desenvolvimento de metas futuras. 

- Preenchimento do item específico, na Plataforma Sucupira. 
- Divulgação na página do Programa. 
- Divulgação na Newsletter do Programa. 
- Divulgação nas redes sociais do Programa: Facebook e Instagram. 

 
MONITORAMENTO DO USO DOS RESULTADOS  

Para o monitoramento do uso dos resultados sugere-se a utilização da 
metodologia PDCA. (ANEXO 4). 

Os resultados do processo de autoavaliação serão baseados na coleta de dados 

(primários e secundários), a sistematização destes dados, análise situacional, a 

aplicação dos resultados (gerados a partir de uma análise crítica sobre conhecimentos 

produzidos), e também nos relatórios finais e na meta-avaliação. A partir do 

recolhimento e sistematização de todos estes dados é que os resultados serão 

efetivamente utilizados, nas seguintes proposições: 

 Relatórios parciais com os resultados, reuniões com membros de diversas 

instâncias relacionadas ao processo de autoavaliação. 

 Seminário integrador com o objetivo de avaliar o relatório. 

 Preenchimento na plataforma Sucupira. 

 Difusão dos resultados nas mídias de divulgação do Programa, o que inclui: 

divulgação na página do programa, na Newsletter mensal do Programa, e nas 

redes sociais do programa (Facebook e Instagram). 

O monitoramento desses usos será feito por meio de uma roda de conversa com 

discentes, docentes e técnico-administrativos a fim de verificar as adequações feitas e 

medidas tomadas após divulgação dos resultados.  
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Após estas reuniões será gerado um relatório que também será divulgado nas redes 

e mantido como arquivo para servir de base para as autoavaliações seguintes. 

 META-AVALIAÇÃO 
A etapa de meta-avaliação auxiliará a revisão e manutenção da qualidade do 

processo de autoavaliação. Será realizada de acordo com o procedimento descrito com 
a metodologia PDCA, com os seguintes parâmetros: 

1. Planejar (localizar problemas, estabelecer planos de ação): a autoavaliação 

foi planejada a tempo? Foi desenvolvida de acordo com o projeto? O projeto 

foi feito de acordo com as orientações para o projeto da CAA? 

2. Fazer (execução do plano, colocar o plano em prática): os procedimentos de 

autoavaliação (planilhas, reuniões, rodas de conversa etc.) foram realizados 

de acordo com os objetivos descritos no projeto? Com as estratégias? Com 

os métodos e técnicas? Com o cronograma? 

3. Checar (verificar atingimento de método, acompanhar indicadores): os 

resultados do procedimento foram coletados a partir de: coleta de dados 

(primários e secundários), a sistematização destes dados, análise 

situacional, a aplicação dos resultados (gerados a partir de uma análise 

crítica sobre conhecimentos produzidos), e também nos relatórios finais?  

4. Agir (ação corretiva no insucesso, padronizar e treinar no sucesso): a partir 

da divulgação e análise dos resultados, monitorar, em reuniões e ações de 

meta-avaliação, a maneira como estes resultados estão sendo processados, 

tanto no sucesso quanto no insucesso. Em ambos os casos, discriminar 

claramente o que deu certo e o que não deu, discutir com o corpo discente, 

docente e técnico-administrativo para gerar um documento propondo ações 

que serão utilizadas nos próximos projetos de autoavaliação. 

Todos esses parâmetros serão pensados e discutidos em reuniões com os 

corpos discente, docente e técnico-administrativo, que irão levantar os quatro 

pontos, avaliar e gerar o documento descrito no item 4. 
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ANEXO 1 - NORMAS DE FUNCIONAMENTO DAS COMISSÕES DE 
AUTOAVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DA 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA (CAA/ UCB) 

(Aguardando aprovação no CONSEPE) 

Capítulo I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º A Comissão de Autoavaliação, adiante denominada apenas CAA/UCB, 

rege-se pelo presente Regulamento, pelo regime geral da UCB e pelas 

orientações vigentes da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES). 

Parágrafo Único. A autoavaliação constitui o relato detalhado, por parte do 

Programa, sobre seus procedimentos e instrumentos de autoavaliação, seus 

resultados, o uso dos resultados na gestão do Programa, a devolutiva à 

comunidade acadêmica e a meta-avaliação. 

Capítulo II 

DA NATUREZA E DA COMPOSIÇÃO 

Art. 2º   A CAA/UCB é a instância responsável para planejar e realizar o processo 

de autoavaliação no âmbito dos Programas. 

Art. 3º A CAA/UCB será composta por profissionais e cidadãos, eleitos pelo 

colegiado, com reconhecida capacidade e idoneidade para contribuir com a 

sistemática de autoavaliação do Programa. 

Parágrafo Único.  A CAA/UCB é composta pelos seguintes membros: 

I. um (1) coordenador (coordenador do programa); 

II. dois (2) representantes do corpo docente; 

III. dois (2) representantes do corpo discente, preferencialmente, um (1) do 

mestrado e um (1) do doutorado; 

IV. um (1) representante dos colaboradores técnico- administrativos; 

V. um (1) representante da Sociedade Civil Organizada; 

VI. um (1) representante da Instituição mantenedora. 
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Art. 4º Os membros da CAA/UCB, serão nomeados pela Reitoria, para o período 

de dois anos, podendo ser substituídos antes do término desse período ou 

reconduzidos para mais dois anos. 

Parágrafo Único. A CAA/UCB será acompanhada pela Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), de modo a garantir o alinhamento com os processos de 

autoavaliação institucional. 

Capítulo III 

 DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 5º São atribuições da CAA/UCB:  

I. elaborar o planejamento anual da CAA/UCB em conjunto com os membros 

da CAA/UCB; 

II. coordenar o processo de autoavaliação do Programa;  

III. sensibilizar a Comunidade Acadêmica à Avaliação; 

IV. refletir sobre a autoavaliação, tendo por base a Missão, o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), o Planejamento Estratégico do 

Programa e a avaliação externa da CAPES; 

V. auxiliar no processo de identificação de fragilidades e das causas dos 

problemas, deficiências, carências, assim como das potencialidades do 

Programa e seu relacionamento com a comunidade externa; 

VI. acompanhar todo o processo de autoavaliação; 

VII. refletir sobre as práticas e resultados em conjunto com os membros da 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) e do colegiado do Programa; 

VIII. subsidiar os tomadores de decisão sobre as ações a serem implementadas 

no Programa, auxiliando na elaboração de um plano de ação; 

IX. informar os resultados a CPA; e 

X. divulgar os resultados e as ações de melhoria na página do Programa. 

Art. 6º   São atribuições do coordenador: 

I.coordenar as todas as atividades que envolva a CAA/UCB;  
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II. contribuições e coordenação do Planejamento anual da CAA/UCB; 

III. condução de reuniões, pautas e deliberações; e 

IV. relacionamento com Reitoria, Diretorias e CPA. 

Art. 7º   São atribuições dos representantes do corpo docente: 

I.contribuições para o Planejamento anual da CAA/UCB; 

II. apoio para elaboração dos instrumentos de avaliação; 

III. apoio na análise das pesquisas; 

IV. apoio a eventos; e 

V. elaboração de relatórios. 

Art. 8º São atribuições dos representantes do corpo discente: 

I.contribuições gerais para o planejamento e execução de atividades; e 

II. apoio na sensibilização da comunidade discente. 

Art. 9º São atribuições dos representantes dos colaboradores técnicos-

administrativos: 

I.contribuições gerais para o planejamento e execução de atividades; 

II. contribuições para o Planejamento anual da CAA/UCB;  

III. apoio para elaboração dos instrumentos de avaliação; 

IV. apoio na análise das pesquisas; 

V. apoio a eventos; e 

VI. elaboração de relatórios. 

Art. 10. São atribuições dos representantes da sociedade civil: 

I.apoio em demandas externas;  

II. contribuições para o Planejamento anual da CAA/UCB; e 
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III. relacionamento com a sociedade. 

Art. 11. São atribuições do representante da Mantenedora: 

I.contribuições para o Planejamento anual da CAA/UCB; e 

II. apreciação dos resultados. 

Capítulo IV 

DO FUNCIONAMENTO 

Art. 12. A CAA/UCB se reúne, ordinariamente, conforme cronograma descrito 

no planejamento e, extraordinariamente, a qualquer tempo, quando convocada 

por seu coordenador ou a requerimento de dois terços de seus membros. 

§ 1º A convocação é feita por via eletrônica e/ou individualmente, com 

antecedência mínima de setenta e duas horas, devendo conter a respectiva 

pauta. 

§ 2º Em caso de urgência, a critério do coordenador da Comissão, é dispensável 

a observância do interstício e da forma de convocação, ficando a pauta da 

reunião restrita à matéria considerada urgente. 

Art. 13. A CAA/UCB funciona com a presença da maioria absoluta dos seus 

membros. 

Parágrafo único. A ausência de um membro não impede o funcionamento da 

Comissão nem invalida suas decisões, respeitado o disposto no caput deste 

artigo. 

Art. 14. Instalada a reunião, os trabalhos seguirão a ordem discutida em pauta. 

§ 1º O coordenador, por iniciativa própria ou a requerimento de qualquer 

membro, pode inverter a ordem dos trabalhos ou atribuir urgência a 

determinados assuntos dentre os constantes da pauta, mediante aprovação do 

plenário. 

§ 2º Assuntos incluídos na pauta sob título “diversos” somente serão objeto de 

deliberação do plenário se este assim o decidir, em votação nominal, por dois 

terços de seus membros presentes na sessão. 
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Art. 15. As decisões da comissão serão tomadas por maioria absoluta de votos 

dos presentes. 

Parágrafo único. Em caso de empate, o coordenador tem o voto de desempate. 

Art. 16. De cada reunião lavrar-se-á memória, que será assinada pelo 

coordenador, pelo Secretário(a) ad hoc e pelos demais membros presentes à 

reunião. 

Parágrafo único. As memórias de reuniões serão consideradas documentos 

interna corporis, a serem arquivados no setor de Avaliação Institucional. 

Art. 17. O comparecimento dos membros às reuniões da CAA/UCB é obrigatório. 

§ 1º Perde o mandato, após ciência da reitoria, o membro que deixar de atender 

aos requisitos de idoneidade e capacidade para colaborar com a Universidade. 

§ 2º A ausência de membro da Comissão a duas reuniões ordinárias 

consecutivas ou a quatro reuniões extraordinárias consecutivas, no período do 

mandato, acarreta perda do mandato, salvo impedimento justificado por escrito 

e aceito pelo coordenador. 

Art.18. Não serão admitidas representações e procurações ou substituições de 

membros ausentes à reunião da CAA/UCB. 

Art. 19. Na discussão de qualquer matéria, podem ser propostas emendas 

supressivas, substitutivas, aditivas ou modificativas. 

Capítulo IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 20. Os casos de urgências e os omissos serão resolvidos pelo coordenador, 

ad referendum dos demais membros da Comissão. 

Art. 21. Excluída a hipótese de imperativo legal, estatutário ou regimental, as 

modificações destas normas podem ser propostas pelo coordenador, ou por, no 

mínimo, um terço dos membros da CAA/UCB. 
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Art. 22. As presentes normas de funcionamento entram em vigor após 

aprovação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, sendo revogadas as 

disposições em contrário. 
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ANEXO 2 – 5W E 2H 

QUADRO 1 – Modelo Recomendado Baseado no Instrumento 5W2H 

 

Projeto / Ação Descrição Responsável Prazo Custo / 
Orçamento 

Meta 

Ensalamento Captação de alunos, 
relacionamento 
estratégico com 
vistas a convênios, 
divulgação da 
seleção de 
candidatos. 

Victor 
Leandro 

02 a 
06/2020 
 
08 a 
12/2020 

Deslocamen
to e Hora 
Gestão 

número de 
candidatos  
 
número de 
matriculados 
 
número de 
bolsistas 
(financiados)  
 
número de 
convênios  

Eventos Captação de 
recursos. Pré-evento, 
evento e pós-evento.  
Integração com 
graduações. 
CONECOM 
Interprogramas 
Anais de evento. 

Robson 
Rafael 

04/2020 a 
06/2020 
 
08/2020 a 
10/2020 

Hora Gestão número de 
participantes 
 
avaliação do 
evento 
 
montante de 
verba captada 
 
parcerias 

Qualis Capes Sucupira Florence 02 a 
06/2020 
 
08 a 
12/2020 

Hora Gestão produção 
intelectual 
docente 
 
produção 
intelectual 
discente  
 
internacionaliz
ação 
 
inserção 
social 
 
impacto 
regional 

Normalização de 
trabalhos em 
mestrado profissional 

Manual de Produtos 
e de trabalhos 
acadêmicos 

Ciro 
Alberto 

02 a 
06/2020 
 
08 a 
12/2020 

Hora Gestão quantidade de 
produtos 
aprovados  

Feedback discente Roda de conversa 
com alunos 
Interação com 

Florence 03/2020 
 
08/2020 

Hora Gestão Índice de 
satisfação  
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representação 
estudantil 

Feedback docente 
(NDP) 

Colegiado, reuniões 
coletivas pontuais 
temáticas, reuniões 
individuais 

Florence 03/2020 
 
08/2020 

Hora Gestão Índice de 
satisfação 

Feedback técnicos-
administrativos 

Roda de conversa 
com alunos 
Interação com 
representação 
estudantil 

Florence 03/2020 
 
08/2020 

Hora Gestão Índice de 
satisfação 

Editoração Científica  Revistas Esferas 
(B1) e Comunicologia 
(B1) 

Ciro 
Alberto 

Ininterrupto 
(fluxo 
contínuo) 

Hora 
trabalhos 
técnicos 

manutenção 
de e 
ascensão de 
estratos 
qualis 
 
indexadores 
 
regularidade e 
frequência  
 
número de 
colaboradores 

Coordenação Atribuição de horas, 
reuniões, metas, 
procedimentos, 
atendimento ao 
aluno, atendimento 
ao professor, 
orçamento, 
representação do 
PPG interna e 
externamente. 

Florence 02 a 
12/2020 

Hora Gestão Alçada de 
diretoria  

Ensino Ministração, 
planejamento, 
controle, avaliação 
de capacitação de 
recursos humanos 
em sala de aula 

Núcleo 
Docente 
Permanente 
(NDP) 

03 a 
06/2020 
 
08 a 
12/2020 

Hora 
Docência 

Relaciona-se 
com feedback 
discente 

Orientação Acompanhamento 
tutorial, 
planejamento, 
controle, avaliação 
do trabalho final 

Núcleo 
Docente 
Permanente 
(NDP) 

Ininterrupto 
(fluxo 
contínuo) 

Hora 
Pesquisa 

Relaciona-se 
com Qualis 
Capes 

Pesquisa Produção intelectual Kieling Ininterrupto 
(fluxo 
contínuo) 

Hora 
Pesquisa 

Relaciona-se 
com Qualis 
Capes 

Extensão Intervenção na 
realidade regional, 
solidariedade 

Kieling 03 a 
06/2020 
 
08 a 
12/2020 

Hora 
Pesquisa 

Relaciona-se 
com Qualis 
Capes 
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Critérios para 

Hierarquização das 

Ações 

Relação com a 

estratégia do 

PPG 

Interface e 

interdependência 

com outras ações 

Nível de 

impacto 

positivo no 

PPG 

Amplitude 

dos 

benefícios 

gerados 

Tempo de 

implantação 

Visibilidade 

da ação 

Total Prioridade 

Prioridade I:  

notas entre 16 e 18 

Prioridade II:  

notas entre 13 e 15 

Prioridade III:  

notas entre 6 e 12 

Ensalamento 3 3 3 3 3 3 18 I 

Eventos 3 3 1 2 1 2 12 III 

Qualis Capes 3 3 3 3 3 3 18 I 

Normalização de 

trabalhos em mestrado 

profissional 

3 2 2 2 1 2 12 III 

Feedback discente 3 3 3 2 1 1 13 II 

Feedback docente (NDP) 3 3 3 2 1 1 13 II 

Feedback técnicos-

administrativos 

3 3 3 2 1 1 13 II 

Editoração Científica 3 1 3 2 1 3 13 II 

Coordenação 3 3 3 3 3 3 18 I 

Ensino 3 2 3 3 1 2 14 II 

Orientação 3 2 3 3 1 2 14 II 

Pesquisa 3 2 3 3 3 3 17 I 

Extensão 3 2 3 3 2 3 16 I 
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ANEXO 3 - AVALIAÇÃO – PERFIL DOS ALUNOS  

Prezado(a) estudante, 

 

Você está sendo convidado a responder esse questionário de autoavaliação sobre o Programa de Pós-Graduação em 

________. A duração estimada para completar o questionário é de aproximadamente 10 minutos. Sua participação 

é muito importante para que possamos identificar os pontos positivos e as falhas do nosso programa para que 

possamos traçar estratégias para fazer o programa melhor. 

 
Curso - Mestrado Profissional Inovação em Comunicação e Economia Criativa 

 

1. Há quanto tempo você frequenta o PPG (ano/meses)  

 

2. Há quanto tempo você está regulamente matriculado no PPG? (ano/meses) 

 
 

 
3. Como você avalia a INFRAESTRUTURA do PPG:  

 

 

Muito ruim Ruim Satisfatório Bom Excelente 

Não se 

aplica/Não sei 

responder 

De maneira geral, qual a sua 

opinião sobre a infraestrutura 

do auditório do PPG? 

      

Qual a sua opinião sobre a 

infraestrutura do laboratório 

comum de pesquisa do PPG? 

      

Qual a sua opinião sobre a 

infraestrutura do prédio do 

PPG? 

 

     

Qual a sua opinião sobre a 

infraestrutura dos laboratórios 

multiusuários do PPG? 

      

Como você considera a 

localização do Campus e/ou 

sua mobilidade até ele? 

      

Qual a sua opinião sobre a (s) 

sala (s) de orientação do PPG? 
 

     

Qual sua opinião sobre a 

biblioteca própria do PPG? Se 
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não houver avalie a biblioteca 

geral adaptada ao PPG. 

 
Esse espaço é para você escrever qualquer comentário que achar pertinente referente a INFRAESTRUTURA do 
PPG, tanto pontos positivos como pontos negativos. Pode ser referente a algumas das perguntas abordadas 
acima ou também sobre tópicos que não foram abordados. 
 
 

 
4. Como você avalia a INTERNACIONALIZAÇÃO do PPG: 

 

 

Muito ruim Ruim Satisfatório Bom Excelente 

Não se 

aplica/Não sei 

responder 

Sobre as oportunidades de 

internacionalização oferecidas 

pelo PPG (atividades 

internacionais, convidados de 

outros países durante as aulas, 

exemplos práticos de outros 

países, bibliografia 

estrangeira, realização de 

congressos internacionais etc.) 

      

Sobre como você vê o 

interesse dos alunos e 

professores em buscar a 

internacionalização: 

      

 
 

 

Esse espaço é para você escrever qualquer comentário que achar pertinente referente a 
INTERNACIONALIZAÇÃO do PPG, tanto pontos positivos como pontos negativos. Pode ser referente a 
algumas das perguntas abordadas acima ou também sobre tópicos que não foram abordados. 
 
 

 
5. Como você avalia a COORDENAÇÃO do PPG: 

 

 

Muito ruim Ruim Satisfatório Bom Excelente 

Não se 

aplica/Não sei 

responder 

Sobre a disponibilidade em 

receber os alunos:  
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Sobre a forma como o/a 

coordenador(a) atende aos 

alunos: 
 

     

Sobre a dedicação do(a) 

coordenador(a) em melhorar o 

PPG: 

 

     

Sobre a qualidade da 

informação enviada pela 

Coordenação do PPG: 

      

 

 
Esse espaço é para você escrever qualquer comentário que achar pertinente referente a COORDENAÇÃO do 
PPG, tanto pontos positivos como pontos negativos. Pode ser referente a algumas das perguntas abordadas 
acima ou também sobre tópicos que não foram abordados. 
 
 

 

 

 

 

 

 
6. Como você avalia a SECRETARIA do PPG: Caso não possua avalie a secretaria geral adaptada ao PPG. 

 

 

Muito ruim Ruim Satisfatório Bom Excelente 

Não se 

aplica/Não sei 

responder 

Sobre o horário de 

atendimento da secretaria do 

PPG: 

 

     

Sobre os prazos que as 

demandas são respondidas 

pela secretaria do PPG: 
 

     

Sobre a forma de atendimento 

da secretaria PPG: 
 

     

Sobre a qualidade da 

informação prestada pela 

secretaria do PPG: 

      

 

 

Esse espaço é para você escrever qualquer comentário que achar pertinente referente a SECRETARIA do PPG, 

tanto pontos positivos como pontos negativos. Pode ser referente a algumas das perguntas abordadas acima 

ou também sobre tópicos que não foram abordados. 
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7. Como você avalia o CORPO DOCENTE do PPG:  

 

 

Muito ruim Ruim Satisfatório Bom Excelente 

Não se 

aplica/Não sei 

responder 

Sobre o seu relacionamento 

com seu orientador:  

     

Sobre o seu 

relacionamento/interação 

com os outros professores do 

programa: 

      

Sobre a atualização cientifica 

do seu orientador na área de 

pesquisa dele: 

 

     

Sobre a quantidade/interesse 

de colaboração entres os 

grupos de pesquisa do PPG: 
 

     

Sobre a quantidade/interesse 

de colaboração com 

professores de outras 

Universidades ou Programas 

de Pós- Graduação: 

      

Sobre a diversidade do corpo 

docente:  

     

 

Esse espaço é para você escrever qualquer comentário que achar pertinente referente ao CORPO DOCENTE 
do PPG, tanto pontos positivos como pontos negativos. Pode ser referente a algumas das perguntas 
abordadas acima ou também sobre tópicos que não foram abordados. 
 
 

 

 

 

 
8. Como você avalia as DISCIPLINAS oferecidas pelo PPG: * 
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Muito ruim Ruim Satisfatório Bom Excelente 

Não se 

aplica/Não sei 

responder 

Sobre a variedade das 

disciplinas oferecidas:  

     

Sobre a atualização dos 

conteúdos das disciplinas 

oferecidas: 
 

     

Sobre o cronograma de oferta 

das disciplinas:  

     

Sobre como o PPG 

avalia/determina a 

aprendizagem do aluno: 

      

Sobre a relação das disciplinas 

com as linhas de pesquisa do 

PPG: 

      

 

Esse espaço é para você escrever qualquer comentário que achar pertinente referente ás DISCIPLINAS 
oferecidas pelo PPG, tanto pontos positivos como pontos negativos. Pode ser referente a algumas das 
perguntas abordadas acima ou também sobre tópicos que não foram abordados. 
 
 

 

 

 

 

 

 

9. Como você avalia o CORPO DISCENTE/ALUNOS do PPG:  

. 

 

Muito ruim Ruim Satisfatório Bom Excelente 

Não se 

aplica/Não sei 

responder 

Sobre a dedicação dos alunos 

ao PPG:         

     

Sobre as 

interações/colaborações 

científicas entre os alunos: ao 

PPG: 

 

     

Sobre o esforço para contribuir 

com a produção científica 
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(artigos) e produtos 

tecnológicos do PPG: 

Sobre sua dedicação nas 

pesquisas do PPG: 
 

     

 
 

Esse espaço é para você escrever qualquer comentário que achar pertinente referente ao CORPO 
DISCENTE/ALUNOS do PPG, tanto pontos positivos como pontos negativos. Pode ser referente a algumas das 
perguntas abordadas acima ou também sobre tópicos que não foram abordados. 
 
 

 

 

 

 

 
 

10. Como você avalia o REGIMENTO/NORMAS/COLEGIADO do PPG: 

. 

 

Muito ruim Ruim Satisfatório Bom Excelente 

Não se 

aplica/Não sei 

responder 

De maneira geral, como você 

avalia o regimento do PPG? 
 

     

Sobre a adequação dos prazos 

estabelecidos no regimento e 

Editais 
 

     

Sobre a transparência das 

decisões tomadas pelo 

colegiado do PPG: 

 

     

Como você avalia seu 

conhecimento do Regimento e 

normas do PPG? 
 

     

 

 

 

Esse espaço é para você escrever qualquer comentário que achar pertinente referente ao 
REGIMENTO/NORMAS/COLEGIADO do PPG, tanto pontos positivos como pontos negativos. Pode ser 
referente a algumas das perguntas abordadas acima ou também sobre tópicos que não foram abordados. 
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11. Como você avalia os REPRESENTANTES DISCENTES do PPG: 

 

Muito ruim Ruim Satisfatório Bom Excelente 

Não se 

aplica/Não sei 

responder 

Sobre a disponibilidade dos 

representantes para receber os 

alunos: 
 

     

Forma como os representantes 

transmitem as decisões 

tomadas no colegiado: 
 

     

Sobre a força da 

representatividade estudantil 

no PPG: 

 

 

     

 

 

 

Esse espaço é para você escrever qualquer comentário que achar pertinente referente à REPRESENTAÇÃO 
DISCENTE do PPG, tanto pontos positivos como pontos negativos. Pode ser referente a algumas das perguntas 
abordadas acima ou também sobre tópicos que não foram abordados. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

12. Como você avalia o PPG nos seguintes tópicos:  

 

 

Muito ruim Ruim Satisfatório Bom Excelente 

Não se 

aplica/Não sei 

responder 

Sobre preocupação do PPG 

sobre a formação ética em 

pesquisa: 

      

Sobre como o PPG te prepara 

para seguir a carreira como 

pesquisador: 
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Sobre como o PPG te prepara 

para seguir a carreira docente: 

      

Sobre a relevância social e 

econômica das teses e 

dissertações desenvolvidas no 

PPG: 

      

Sobre a relevância social e 

econômica das teses e 

dissertações desenvolvidas no 

PPG: 

      

Sobre a relevância social e 

econômica das teses e 

dissertações desenvolvidas no 

PPG: 

      

Sobre as interações entre o PPG 

e as ações de extensão 

universitária com a 

comunidade: 

      

Sobre as interações entre o PPG 

e as ações de extensão 

universitária com a 

comunidade: 

      

Sobre os parâmetros de 

avaliação da qualidade das 

teses e dissertações do PPG: 

      

Sobre a oferta de atividade 

extracurricular fornecidas pelo 

PPG: 

      

Sobre o estímulo 

acadêmico/pedagógico que o 

PPG dá aos discentes para a 

participação em eventos: 

      

Sobre transparência no 

processo seletivo e 

direcionamento de bolsas do 

PPG: 

      

 

 

Esse espaço é para você fazer quaisquer comentários que achar pertinente nessa autoavaliação do nosso PPG. 
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ANEXO 4  - AVALIAÇÃO DO PERFIL CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 

Prezado membro do corpo técnico administrativo, 

Você está sendo convidado a responder esse questionário de autoavaliação sobre o Programa de Pós-graduação 

em ___________. A duração estimada para completar o questionário é de aproximadamente 10 minutos. Sua 

participação é muito importante para que possamos identificar os pontos positivos e as falhas do nosso programa 

para que possamos traçar estratégias para fazer o programa melhor. 

Não há nenhuma identificação sobre a sua identidade nesse questionário. 

 

1. Você contribui com ideias e sugestões para atender compromissos e alcançar metas do programa?  

a) Ótimo    b) Bom      c) Regular     d) Ruim e) Péssimo 

2. Com que frequência você procura se atualizar na sua área de competência na Instituição? 

a) Diariamente b) Duas vezes por semana c) Somente aos domingos d) Esporadicamente e) Não 

tenho tempo 

3. Você se considera capaz para julgar e emitir recomendações adequadas sobre assuntos relativos à sua área de 

atuação na Instituição? 

a) Sim      b) Não 

4. Você realiza suas atividades de forma completa, precisa e criteriosa? 

a) Sim      b) Não 

5. O nível de seu conhecimento sobre procedimentos, normas e padrões internos necessários para exercer suas 

atividades é: 

a) Péssimo    b) Ruim    c) Regular     d) Bom      e) Ótimo 

6. Você demonstra interesse, entusiasmo e determinação na execução de suas atividades? 

a) Sim      b) Não 

7. Você cumpre a jornada de trabalho pré-estabelecida tanto nos aspectos horário e frequência? 

a) Sim      b) Não 
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8. Você está sempre pronto a cooperar / interagir com os demais membros da equipe?  

a) Sim      b) Não 

9. Você tem facilidade para utilizar novos métodos, procedimentos e ferramentas, adaptando-se rapidamente às 

necessidades e mudanças na rotina do trabalho? 

a) Sim      b) Não 

10. Você tem habilidade interpessoal no relacionamento com seus superiores e subordinados? 

a) Sim      b) Não 

11. Como você considera o nível de tratamento dos docentes com corpo técnico e administrativo, em termos de 

profissionalismo e cordialidade? 

a) Ótimo    b) Bom      c) Regular     d) Ruim e) Péssimo 

12. Como você considera o nível de tratamento dos discentes com o corpo técnico e administrativo, em termos 

de cordialidade? 

a) Ótimo    b) Bom      c) Regular     d) Ruim e) Péssimo 

13. Você tem habilidade para administrar prazos e solicitações, mesmo sob pressão? 

a) Sim      b) Não 

14. Pensando em seu local de trabalho, avalie as questões abaixo em relação: 

Nº  Questões a serem avaliadas Ótimo 

(a) 

Bom 

(b) 

Regular 

(c) 

Ruim 

(d) 

Não tem 

(e) 

20 Equipamentos para realização do seu trabalho      

21 Disponibilidade de materiais de consumo      

22 Mobiliário      

23 Climatização e circulação de ar no ambiente      

24 Iluminação      

25 Manutenção dos equipamentos      

26 Segurança no trabalho      

27 Serviço de limpeza      

28 Áreas de convivência      

29 Acessibilidade na Universidade      
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30 Segurança dentro da Universidade      

31 Serviços de alimentação      

32 Serviço de transporte público      
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ANEXO 5 - QUESTIONÁRIO PERFIL DOCENTE  
 

Prezado(a) docente, 

 
Você está sendo convidado a responder esse questionário de autoavaliação sobre o Programa de Pós-

Graduação em ________. A duração estimada para completar o questionário é de aproximadamente 10 
minutos. Sua participação é muito importante para que possamos identificar os pontos positivos e as 
falhas do nosso programa para que possamos traçar estratégias para fazer o programa melhor. 

Não há nenhuma identificação sobre a sua identidade nesse questionário. 
 
 

1. Você considera a estrutura da Pós-graduação satisfatória para o tipo de pesquisa desenvolvida? 

a.  Sim b. Não c. Às vezes 

 

2. Você considera relevante para a sociedade brasileira as temáticas dos trabalhos desenvolvidos no 

programa de Pós-graduação? 

a.  Sim b. Não c. Às vezes 

 

3. Você considera que o programa de Pós-graduação realmente faz inovação e transferência de 

conhecimento? 

a.  Sim b. Não c. Às vezes 

 

4. Você considera que os trabalhos realizados na Pós-graduação podem fazer diferença na economia 

brasileira? 

a.  Sim b. Não c. Às vezes 

 

5. Você considera que os trabalhos realizados na Pós-graduação podem ter impacto na economia e/ou na 

sociedade do DF (impacto local)? 

a.  Sim b. Não c. Às vezes 

 

6. Você considera que os trabalhos realizados na Pós-graduação podem ter impacto na economia e/ou na 

sociedade internacional (impacto global)? 

a.  Sim b. Não c. Às vezes 

 

7.  O programa realiza reuniões de colegiados frequentes? 
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a.  Sim b. Não c. Às vezes 

 

8. Você considera satisfatória a participação dos funcionários técnicos-administrativos no Programa de Pós-

graduação?  

a.  Sim b. Não c. Às vezes 

 

9.  Você considera efetiva a participação dos representantes discente no seu programa de Pós-graduação?  

a.  Sim b. Não c. Às vezes 

 

10. Sugestões aos funcionários técnicos-administrativos do Programa de Pós-graduação: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

11.  Você está ciente do planejamento estratégico do programa para os próximos anos? 

a.  Sim b. Não c. Em parte 

 

12.  Você concorda com o planejamento estratégico do programa para os próximos anos? 

a.  Sim b. Não c. Em parte 

 

13. Como está o seu engajamento para que o programa alcance as metas estabelecidas no planejamento 

estratégico para os próximos anos? 

a.  100% b. 50% c. 25% d.  0% 

 

14. Em quais das atividades, em complemento da perspectiva docente, você tem se ocupado mais 

frequentemente?  

a) Consultoria ad hoc   b) Assessoria editorial   c) Pareceristas   d) Bancas   e) Outras 

 

15. Em relação a possíveis mudanças nas condições do trabalho docente, indique a alternativa que mais 

aproxima-se de suas aspirações: 
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a) Concentrar a carga horária dos docentes em apenas um campus   b) Aumentar o tempo remunerado 

(horas extraclasse) para criar possibilidades de trabalho em equipe com outros colegas, tanto em sala de 

aula como fora dela   c)  Diversificar a carreira docente criando outras funções técnico-pedagógicas, além 

de  professor/diretor/coordenador/orientador/  supervisor  d) Estimular a educação continuada dos 

docentes  

 

16. Qual a sua principal aspiração profissional para os próximos anos? 

a) Permanecer na função atual, na mesma instituição   b) Além da função docente ocupar cargos de gestão e 

administração na IES c) Permanecer na função atual, mas em outra IES   d) Dedicar-se a outra profissão 

 

17. Você sente-se motivado/realizado com o trabalho que desenvolve na UCB? 

a) Sim, Plenamente motivado/realizado   b) Sim, Parcialmente motivado/realizado c) estou  satisfeito com 
o trabalho realizado   d) Parcialmente insatisfeito  e) Totalmente insatisfeito 

 

18.  Como você classifica o trabalho da coordenação do Programa de Pós-graduação? 

 

a.  Satisfatório b. Insatisfatório c. Parcialmente satisfatório 
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