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ROTEIRO DE AUTOAVALIAÇÃO 
CURSOS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAIS 

 
PÚBLICO DA PESQUISA: Discentes regularmente matriculados, Docentes do curso. 
 
QUANDO:  20 de maio a 02 de junho de 2021.   
 
QUEM REALIZA: COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) / COORDENAÇÕES DE 
CURSO 
  
COMO: Através da aplicação de questionários específicos de cada categoria. 
 
AONDE: Acessando o link da ferramenta Google Forms disponibilizado pela CPA. 
 
ROTEIRO E INFORMAÇOES: 
 
1º.  O usuário da pesquisa deverá acessar o link do Google Forms CPA/Questionário destinado 
ao seu segmento, ao clicar ele abrirá para um conjunto de questões que deverão ser respondidas 
sequencialmente.  
 
OBS: OS ALUNOS DEVEM ACESSAR O FORMULÁRIO UTILIZANDO O E-MAIL INSTITUCIONAL  
 
2º. As questões de múltipla escolha são obrigatórias. A última questão, será a única aberta e não 
obrigatória, para possíveis comentários/sugestões por parte do participante. 
 
3º. O questionário só poderá ser finalizado/salvo quando todos os questionamentos forem 
respondidos seguindo a opção de múltipla escolha oferecida (ótimo, bom, regular, ruim e 
péssimo). Apenas uma resposta poderá ser assinalada.  
 
4º.  Se o sinal de internet não estiver estável ou você ficar offline, todas as informações serão 
perdidas pois os dados só poderão ser salvos ao finalizar o questionário e você conseguir enviar 
as informações. Então você terá que recomeçar. 
Depois de salvo/enviado você não poderá mais responder ao questionário. 
 
5º. Não leve em conta o número de questões, tente apenas respondê-las dentro da sua realidade, 
pois estamos em busca de opiniões e sugestões que possam ser levantadas, discutidas, 
analisadas e direcionadas aos setores competentes, tudo com o propósito de melhorar a 
qualidade do curso ofertado, da infraestrutura dos nossos campi e da gestão institucional. Para 
você que faz parte desse conjunto sua opinião é muito importante para nós. 
 
6º. Finalizado o processo avaliativo essa Comissão consolidará os resultados e elaborará um 
Relatório que será divulgado, encaminhado às coordenações e publicado no site institucional. 
 
7ª. Qualquer dúvida essa CPA estará à disposição para atendê-los, basta apenas enviar um e-
mail para o endereço eletrônico cpa@ifal.edu.br que será respondido o mais breve possível. 
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