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Avaliação Coordenador do Curso - 2020 

 A pesquisa foi aplicada, entre os dias 1º e 17 de dezembro de 2020, pelo portal do 

professor, para os 29 usuários cadastrados. O objetivo foi avaliar a qualidade de atuação do 

Coordenador do Curso no ano de 2020, como parte integrante do indicador de desempenho 

da Coordenação. 19 docentes responderam (65,52%% de participação). 

Código Título Data Pub. Data Exp. Meio 
utilizado 

Nº 
usuários 

enviados/    
filtrados 

Nº de 
participantes 

Porcentagem 
de 

participação 
(%) 

Instrumento de 
Avaliação 

3573 

Questionário 
de avaliação 

do 
Coordenador 
do Curso pelo 

docente - 
atuação em 

2020 

01/12/2020 17/12/2020 
Portal do 
professor 

29 19 65,52 

Instrumento de 
Avaliação 

Institucional 
Externa, datado 

outubro de 
2017. 3.1 

Políticas de 
ensino e ações 

acadêmico-
administrativas 
para os cursos 
de graduação 

 

 

Os participantes deveriam indicar um grau de concordância para cada uma das 

questões, segundo uma escala que variava de 1(discordância total) e 6 (concordância total). 

Se não tivesse elementos para avaliar a assertiva, deveria assinalar a opção "não sei 

responder". O número 6 (concordância total) foi a opção mais escolhida em cada uma das 

questões. No ranking geral, por escolha do grau de concordância, considerando as 91 

questões, o número 6 foi selecionado por 70,76% dos votos.  

 

 

 

                                                      
 

1 Em virtude do distanciamento social provocado pela pandemia da Covid-19, algumas questões foram excluídas do questionário: “Na sua 

opinião o Coordenador do Curso se faz presente no dia a dia do curso”, “O Coordenador realiza o seu trabalho fundamentando-o na ética 
profissional, no respeito, no diálogo, na cooperação, na igualdade de condições e na transparência, assim como assegura as condições 
necessárias para que o ambiente de trabalho esteja baseado nesses aspectos” e “O espaço de trabalho para o Coordenador viabiliza as 
ações acadêmico administrativas, possui equipamentos adequados, atende às necessidades institucionais, permite o atendimento de 
indivíduos ou grupos com privacidade e dispõe de infraestrutura tecnológica diferenciada, que possibilita formas distintas de trabalho”. 
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Tabela por número de votos dos participantes: 

 

Questionário de avaliação do Coordenador do Curso pelo docente - 
atuação em 2020 

1 (discordo 
totalmente) 

2 3 4 5 
6 (concordo 
totalmente) 

Não sei 
responder 

 

Os métodos de comunicação administrativa utilizados pelo 
Coordenador para a interação com os professores (e-mail, WhatsApp 

e reuniões), assim como o tempo de resposta, são adequados e 
atendem às demandas. 

0 0 0 0 4 15 0 

 

Quando você apresenta uma demanda, seja ela um problema ou 
uma necessidade de orientação, o Coordenador corresponde de 

maneira adequada 
0 0 1 1 2 14 1 

 

O Coordenador busca de forma constante melhorias didático-
pedagógicas e de infraestrutura para o curso (inclusive no período de 

isolamento social) 
0 0 0 0 3 15 1 

 O Coordenador aprova e revisa os planos de curso de cada disciplina 0 0 1 0 3 12 3 

 
O Coordenador orienta e fiscaliza a execução do calendário 

acadêmico 
0 0 1 0 3 11 4 

 
O Coordenador dá orientação pedagógica e institucional ao corpo 

docente 
0 0 1 0 3 15 0 

 

O Coordenador acompanha o trabalho pedagógico desenvolvido pelo 
corpo docente e os registros periódicos da aprendizagem dos 

estudantes, auxiliando os professores a redimensionar a sua prática 
pedagógica 

0 0 0 0 5 11 3 

 

O Coordenador realiza a mediação entre o corpo docente e o NDE, 
divulgando as diretrizes/orientações emanadas e discutindo e 

encaminhando sugestões viáveis para melhoria do trabalho 
pedagógico da FDSM 

0 0 0 1 2 14 2 

 
O Coordenador administra a potencialidade do corpo docente, 

favorecendo a integração e a melhoria contínua 
0 0 1 1 3 14 0 

Tabela por porcentagem de votos dos participantes: 

Questionário de avaliação do Coordenador do Curso pelo 
docente - atuação em 2020 

1 (discordo 
totalmente) 

2 3 4 5 
6 (concordo 
totalmente) 

Não sei 
responder 

Os métodos de comunicação administrativa utilizados pelo 
Coordenador para a interação com os professores (e-mail, 
WhatsApp e reuniões), assim como o tempo de resposta, 

são adequados e atendem às demandas. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21,05% 78,95% 0,00% 

Quando você apresenta uma demanda, seja ela um 
problema ou uma necessidade de orientação, o 

Coordenador corresponde de maneira adequada 
0,00% 0,00% 5,26% 5,26% 10,53% 73,68% 5,26% 

O Coordenador busca de forma constante melhorias 
didático-pedagógicas e de infraestrutura para o curso 

(inclusive no período de isolamento social) 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,79% 78,95% 5,26% 

O Coordenador aprova e revisa os planos de curso de cada 
disciplina 

0,00% 0,00% 5,26% 0,00% 15,79% 63,16% 15,79% 

O Coordenador orienta e fiscaliza a execução do calendário 
acadêmico 

0,00% 0,00% 5,26% 0,00% 15,79% 57,89% 21,05% 

O Coordenador dá orientação pedagógica e institucional ao 
corpo docente 

0,00% 0,00% 5,26% 0,00% 15,79% 78,95% 0,00% 

O Coordenador acompanha o trabalho pedagógico 
desenvolvido pelo corpo docente e os registros periódicos 

da aprendizagem dos estudantes, auxiliando os professores 
a redimensionar a sua prática pedagógica 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 26,32% 57,89% 15,79% 

O Coordenador realiza a mediação entre o corpo docente e 
o NDE, divulgando as diretrizes/orientações emanadas e 

discutindo e encaminhando sugestões viáveis para melhoria 
do trabalho pedagógico da FDSM 

0,00% 0,00% 0,00% 5,26% 10,53% 73,68% 10,53% 

O Coordenador administra a potencialidade do corpo 
docente, favorecendo a integração e a melhoria contínua 

0,00% 0,00% 5,26% 5,26% 15,79% 73,68% 0,00% 

Resultado geral: 0,00% 0,00% 2,92% 1,75% 16,38% 70,76% 8,19% 
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Código: 3573 

Título da Enquete: Questionário de avaliação do Coordenador do Curso pelo docente - 

atuação em 2020 

Data de Publicação: 01/12/2020 

Data de Expiração: 17/12/2020 

Respostas/Participantes: 19 / 29 

Perguntas da Enquete 

1- Os métodos de comunicação administrativa utilizados pelo 

Coordenador para a interação com os professores (e-mail, WhatsApp 

e reuniões), assim como o tempo de resposta, são adequados e 

atendem às demandas. 

1. 6 (concordo totalmente) (15 votos) 
78,95% 

2. 5 (4 votos) 
21,05% 

1 (discordo 
totalmente)

0%

2
0%

3
3%

4
2%

5
16%

6 (concordo 
totalmente)

71%

Não sei responder
8%

Ranking geral
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3. Não sei responder (0 votos) 
0,00% 

4. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
0,00% 

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

7. 4 (0 votos) 
0,00% 

2- Quando você apresenta uma demanda, seja ela um problema ou uma 

necessidade de orientação, o Coordenador corresponde de maneira 

adequada 

1. 6 (concordo totalmente) (14 votos) 
73,68% 

2. 5 (2 votos) 
10,53% 

3. Não sei responder (1 votos) 
5,26% 

4. 3 (1 votos) 
5,26% 

5. 4 (1 votos) 
5,26% 

6. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
0,00% 

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

3- O Coordenador busca de forma constante melhorias didático-

pedagógicas e de infraestrutura para o curso (inclusive no período de 

isolamento social) 

1. 6 (concordo totalmente) (15 votos) 
78,95% 

2. 5 (3 votos) 
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15,79% 

3. Não sei responder (1 votos) 
5,26% 

4. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
0,00% 

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

7. 4 (0 votos) 
0,00% 

4- O Coordenador aprova e revisa os planos de curso de cada 

disciplina 

1. 6 (concordo totalmente) (12 votos) 
63,16% 

2. Não sei responder (3 votos) 
15,79% 

3. 5 (3 votos) 
15,79% 

4. 3 (1 votos) 
5,26% 

5. 4 (0 votos) 
0,00% 

6. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
0,00% 

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

5- O Coordenador orienta e fiscaliza a execução do calendário 

acadêmico 

1. 6 (concordo totalmente) (11 votos) 
57,89% 

2. Não sei responder (4 votos) 
21,05% 
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3. 5 (3 votos) 
15,79% 

4. 3 (1 votos) 
5,26% 

5. 4 (0 votos) 
0,00% 

6. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
0,00% 

7. 2 (0 votos) 
0,00% 

6- O Coordenador dá orientação pedagógica e institucional ao corpo 

docente 

1. 6 (concordo totalmente) (15 votos) 
78,95% 

2. 5 (3 votos) 
15,79% 

3. 3 (1 votos) 
5,26% 

4. 4 (0 votos) 
0,00% 

5. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
0,00% 

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. Não sei responder (0 votos) 
0,00% 

7- O Coordenador acompanha o trabalho pedagógico desenvolvido 

pelo corpo docente e os registros periódicos da aprendizagem dos 

estudantes, auxiliando os professores a redimensionar a sua prática 

pedagógica 

1. 6 (concordo totalmente) (11 votos) 
57,89% 

2. 5 (5 votos) 
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26,32% 

3. Não sei responder (3 votos) 
15,79% 

4. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
0,00% 

5. 2 (0 votos) 
0,00% 

6. 3 (0 votos) 
0,00% 

7. 4 (0 votos) 
0,00% 

8- O Coordenador realiza a mediação entre o corpo docente e o NDE, 

divulgando as diretrizes/orientações emanadas e discutindo e 

encaminhando sugestões viáveis para melhoria do trabalho 

pedagógico da FDSM 

1. 6 (concordo totalmente) (14 votos) 
73,68% 

2. Não sei responder (2 votos) 
10,53% 

3. 5 (2 votos) 
10,53% 

4. 4 (1 votos) 
5,26% 

5. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
0,00% 

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. 3 (0 votos) 
0,00% 

9- O Coordenador administra a potencialidade do corpo docente, 

favorecendo a integração e a melhoria contínua 

1. 6 (concordo totalmente) (14 votos) 
73,68% 
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2. 5 (3 votos) 
15,79% 

3. 3 (1 votos) 
5,26% 

4. 4 (1 votos) 
5,26% 

5. 1 (discordo totalmente) (0 votos) 
0,00% 

6. 2 (0 votos) 
0,00% 

7. Não sei responder (0 votos) 
0,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: as respostas de texto não são publicáveis. 


