
  

 

  

 

Avaliação Institucional 
 

Questionário de Avaliação pelos Funcionários Técnico-
Administrativos 

 
Caro Funcionário Técnico-Administrativo, 
 

A Faculdade CENBRAP, com o objetivo de qualificar ainda melhor os seus 

serviços prestados, desenvolve um Programa de Avaliação Institucional. Você, 

enquanto funcionário técnico-administrativo, é um profissional de grande valia. 

Através da sua reflexão e uma opinião criteriosa sobre os diversos aspectos 

pertinentes ao desenvolvimento de nossas atividades e da nossa Instituição, 

poderemos melhorar cada vez mais. 

Sua resposta é fundamental para a Instituição. 

 
        

Estamos certos de que podemos contar com sua colaboração! 

 

  
Comissão Própria de Avaliação 

 



  

 

  

 
Você estará respondendo a um questionário, nele, você deverá marcar as 

questões fechadas, isto é, aquelas de múltipla escolha (de 5 até 0). Qualquer 
comentário ou sugestão poderá ser redigido nos espaços próprios para isso. 

 
Responda a cada uma das questões, de acordo com as opções abaixo: 

 
5 4 3 2 1 0 

ÓTIMO BOM REGULAR FRACO RUIM 

NÃO SEI OU 
NÃO TENHO 
CONDIÇÕES 
DE AVALIAR 

 

 
AUTO-AVALIAÇÃO DO FUNCIONÁRIO 
 
01. Quanto ao seu preparo para o trabalho desempenhado. 
 
02. Quanto à sua produtividade. 
 
03. Quanto ao uso de procedimentos e materiais à condução das tarefas do dia-a-
dia. 
 
04. Quanto à construção de uma postura ética em relação à atividade profissional 
desenvolvida. 
 
05. Quanto à pontualidade no trabalho. 
 
 
AVALIAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 
 
06. Quanto à satisfação de seus interesses profissionais e/ou pessoais em relação 
à Faculdade CENBRAP. 
 
07. Quanto aos critérios de admissão e de progressão na carreira. 
 
08. Quanto às condições de trabalho – regime de trabalho. 
 
09. Quanto às condições de trabalho – salário. 
 
10. Quanto aos incentivos e/ou estímulos em relação à capacitação profissional. 
 
11. Quanto as ofertas de capacitação profissional (cursos, programas de 
treinamento etc). 
 
12. Quanto à quantidade de funcionários por setor. 
 
13. Quanto à qualidade das relações interpessoais entre os funcionários. 



  

 

  

 
14. Quanto à qualidade das relações interpessoais entre os professores. 
 
15. Quanto à qualidade das relações interpessoais alunos. 
 
16. Quanto ao empenho da Direção Geral para a melhoria das condições da 
Faculdade CENBRAP. 
 
17. Atribua um conceito geral à Faculdade CENBRAP. 
 
 
AVALIAÇÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS / INFRA-ESTRUTURA 
 
18. Quanto à adequação do espaço físico do ambiente de trabalho (área, acesso 
etc.). 
 
19. Quanto à ventilação/refrigeração do ambiente de trabalho. 
 
20. Quanto à acústica do ambiente de trabalho. 
 
21. Quanto à iluminação do ambiente de trabalho. 
 
22. Quanto ao mobiliário do ambiente de trabalho. 
 
23. Quanto à qualidade dos equipamentos do ambiente de trabalho. 
 
24. Quanto à quantidade dos equipamentos do ambiente de trabalho. 
 
25. Quanto aos serviços de limpeza e manutenção do ambiente de trabalho. 
 
26. Quanto à segurança – acidentes de trabalho, incêndio entre outros – do 
campus em geral. 
 
27. Quanto à segurança – patrimonial, furto entre outros – do campus em geral. 
 
28. Quanto à infra-estrutura do campus em geral. 
 
 
AVALIAÇÃO DOS SETORES TERCEIRIZADOS 
 
29. Quanto ao espaço físico e localização da Cantina. 
 
30. Quanto à qualidade dos produtos servidos na Cantina. 
 
31. Quanto à higiene dos serviços prestados na Cantina. 
 
32. Quanto ao atendimento da Cantina. 


