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1

Considerando que a missão da ESFA, conforme seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), é formar e educar cidadãos capazes de atuar na sociedade de 

forma abrangente, qualificada e comprometida com os valores franciscanos, você 

avalia que o desenvolvimento desta missão é:

106 89 65 21 5 3 4,9

2

A ESFA estabeleceu em seu PDI os seguintes objetivos:•	Expandir sua área de 

abrangência; •	Implementar a modalidade de Educação a Distância; •	Ampliar a 

oferta de Cursos de Graduação e de Pós Graduação Lato sensu 

presenciais;•	Implementar Cursos de Mestrado Profissional;•	Ampliar a produção 

científica e os mecanismos de divulgação;  •	Fortalecer a atenção ao 

discente;•	Expandir as relações com a sociedade e as atividades da Clínica 

Odontológica e da Clínica de Radiologia; •	Fortalecer a Pastoral na Educação e a 

comunicação Interna e Externa;•	Criar a infraestrutura dos Cursos a serem, e que 

estão sendo, implementados e melhorar aquela dos demais Cursos em 

funcionamento;•	Intensificar a capacitação do pessoal docente e técnico-

administrativo;•	Promover um ensino de qualidade e norteado por valores éticos, 

sociais, culturais e profissionais;•	Melhorar as condições de trabalho do pessoal 

docente e técnico- administrativo;•	Melhorar as condições de acesso às pessoas 

com deficiências e com mobilidade reduzida.Na sua avaliação, estes objetivos 

foram alcançados de forma:

88 92 74 24 9 2 4,8

3

O PDI da ESFA, é o documento que determina e direciona a organização e 

funcionamento da instituição em seus aspectos pedagógico, financeiro e 

gerencial. Tendo como base a missão e objetivos do PDI da ESFA você avalia a 

relação deste com o contexto social e econômico do município, como sendo:

78 95 77 27 4 8 4,7

4

A comunicação da ESFA com a sociedade por meio de promoções de eventos é 

avaliada por você como sendo:
94 89 75 19 10 2 4,8

5

A comunicação da ESFA com a sociedade por meio das diversas mídias, como 

rádio, TV, redes sociais e outros, é avaliada por você como:
84 68 81 35 19 2 4,5

6

Considerando o portal da ESFA como um instrumento de comunicação com a 

sociedade e também como uma “ferramenta” funcional, você avalia a qualidade 

do portal como:
71 83 74 38 22 1 4,5

7 Você avalia o trabalho desenvolvido pela Direção Geral como: 70 86 86 23 16 8 4,5

8

Você avalia o trabalho desenvolvido pela coordenação administrativo-financeira 

como:
65 72 87 33 21 11 4,3

9 Você avalia o trabalho desenvolvido pela Direção Acadêmica como: 81 81 86 25 11 5 4,6

10 Você avalia a coordenação de curso como: 132 70 57 19 10 1 5,0

11 Você avalia o trabalho da coordenação de Pós-Graduação como: 69 71 61 19 6 63 4,0

12 Você avalia o trabalho desenvolvido pela Coordenação de Extensão como:
72 73 65 22 6 51 4,1

13

Você avalia o trabalho desenvolvido pela Coordenação de Pesquisa e Iniciação 

Científica como:
82 81 70 16 11 29 4,4

14 Você avalia o trabalho desenvolvido pela CPA como: 77 71 74 25 9 33 4,3

15 Você avalia o trabalho desenvolvido pela equipe de apoio técnico como sendo:
75 76 83 21 7 27 4,4

16 Você avalia a atuação da Pastoral Universitária como: 91 72 70 17 5 34 4,4

17

A biblioteca da ESFA quanto a seu acervo, atualização de material, quantidade e 

qualidade de material de pesquisa disponível, é avaliada por você como:
88 84 73 31 10 3 4,7

18 Você avalia o trabalho desenvolvido pelas bibliotecárias como: 117 82 64 18 4 4 5,0

19 Você avalia o serviço prestado pelo setor de informática como: 64 59 72 48 36 10 4,1

20 Você avalia o serviço prestado pela secretaria como: 83 83 74 30 17 2 4,6

21 Você avalia que o serviço prestado pela recepção como: 87 89 82 21 7 3 4,8
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22 Você avalia os serviços prestados pelo pronto atendimento como: 79 91 82 20 6 11 4,6

23

A cantina deve oferecer bom atendimento ao cliente, apresentar higiene e 

alimentação adequada a um espaço educativo, incluindo-se a educação 

alimentar. Dessa forma, você avalia os serviços prestados pela cantina como:

82 92 69 34 9 3 4,7

24

O restaurante deve oferecer a seus frequentadores bom atendimento, higiene e 

alimentação adequada a um espaço educativo, incluindo-se a educação 

alimentar. Dessa forma, você avalia os serviços prestados pelo restaurante como:

74 81 73 26 10 25 4,4

25 Você avalia o serviço prestado pela reprografia(terceirizada), como: 87 87 70 13 8 24 4,6

26 Você avalia o serviço prestado pela tesouraria, como: 72 87 77 28 7 18 4,5

27

Você avalia os laboratórios e espaços de aulas práticas, no sentido de melhorar a 

qualidade de sua disciplina, como:
90 76 74 32 15 2 4,7

28

O Projeto Pedagógico do seu curso segue diretrizes definidas pelo MEC. Assim, 

você avalia que a articulação entre o projeto de seu curso e os conhecimentos 

que você espera alcançar na área como:
91 94 77 18 6 3 4,8

29

A forma como o curso é desenvolvido em sua parte teórica, dinâmica de 

formação é avaliada por você como sendo:
88 109 69 18 3 2 4,9

30

A forma como o curso é desenvolvido em sua parte prática, dinâmica de 

formação é avaliada por você como sendo:
91 102 64 23 5 4 4,8

31

O programa de Nivelamento constitui-se em uma das políticas de atendimento 

aos estudantes. Você considera que este programa contribui para melhorar o 

desempenho dos alunos no curso como sendo:

88 92 64 20 7 18 4,6

32 Você avalia o incentivo a pesquisa como: 83 87 69 29 13 8 4,6

33

Você avalia a relação da Instituição com a comunidade por meio dos projetos de 

extensão como sendo:
85 89 74 24 5 12 4,7

34

Você avalia que o curso está contribuindo para o desenvolvimento de 

competências e habilidades exigidas para o exercício da profissão como:
92 112 60 16 5 4 4,9

35

Entendendo crescimento profissional como oportunidade de capacitação em/no 

trabalho, aproveitamento de profissionais da instituição quando surgem novas 

oportunidades de trabalho na mesma, viabilização de capacitação/atualização 

entre outros, seu grau de satisfação com o crescimento profissional que a ESFA 

tem lhe proporcionado é:

82 103 78 15 6 5 4,8

36

O clima institucional da ESFA (relação entre os funcionários que integram a 

instituição), é considerado por você como:
103 94 70 13 7 2 4,9

4,6

4,6

Média Parcial

Média Geral

Legenda:

6 - Excelente / 5 - Muito Bom / 4 - Bom / 3 - Regular / 2 - Ruim / 1 - Não me sinto em condições de avaliar / 
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Excelente Muito Bom Bom Regular Ruim Não me sinto em condições de avaliar


