
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA/UNIRIO 

 

Ofício nº 010/2022/CPA 

 

Rio de Janeiro, 17 de março de 2022. 

 

À Senhora, 

Mariana Buarque Araujo 

Ouvidora/Gestora SIC da Ouvidoria Geral da UNIRIO 

 

Assunto: NUP 23546.018183/2022-71. - PRAZO 04/04/2022. 

 

Senhora Ouvidora,  

 

Quanto ao atendimento do pleiteado por V. Sa., através de e-mail corporativo da CPA, 

encaminhado no dia 16 de março de 2022, às 19:25 horas, tendo como assunto NUP 

23546.018183/2022-71. - prazo 04/04/2022, temos a informar o que segue: 
 
1) A Instituição possui Comissão Própria de Avaliação constituída? Se sim desde que ano?  

A institucionalização do Processo de Avaliação na UNIRIO ocorreu com a inserção da avaliação 
institucional em 1994. Do ano de 1994 até o ano de 2003 não encontramos nos arquivos da CPA 
nenhum documento e/ou registro a respeito das avaliações aplicadas nesse período. Em outubro de 
2004, houve alteração na composição da Comissão Própria de Avaliação (CPA) com a incorporação de 
novos membros, de forma a atender ao estabelecido na legislação do Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Superior (SINAES) quanto à representação de cada segmento na Comissão. No Anexo 01 
apresentamos as últimas formações da CPA e os dados das portarias e resoluções que tratam essas 
composições. Maiores detalhes poderão ser obtidos através do site: 
http://www.unirio.br/cpa/portarias . 

2) A Comissão Própria de Avaliação realiza Autoavaliação Institucional regularmente? Se 
sim, com que frequência?  

A partir do ano de 2015, tomou-se como base legal a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES Nº 065 para 
aplicação do Roteiro na formulação do Relatório de Autoavaliação Institucional, com emissão de RAAI 
anual pela CPA/UNIRIO. Maiores detalhes poderão ser obtidos através do site: 
http://www.unirio.br/cpa/relatorios-de-autoavaliacao-institucional.  

3) A Instituição ou a CPA realiza “meta-avaliação” da Autoavaliação Institucional? Ou 
realiza “meta-avaliação” de outra pesquisa que aplicam?  

Não. A CPA utiliza controles com ações que podem ser comparadas a meta-avaliação estando 
presentes, dentre elas  a da utilidade, da exequibilidade, da adequação e da precisão. Porém, nossas 
atribuições são limitadas pelo atendimento ao nosso Regimento interno 
(http://www.unirio.br/cpa/regimento-interno). Com isso, fica de fora a parte de responsabilização, 
por limite de competência. 

4) Se realiza “meta-avaliação”, poderia enviar o instrumento utilizado? 

Não realizamos meta-avaliação 

5) A Instituição possui Política de Avaliação?  

Sim, estabelecida pelo Projeto de Autoavaliação Institucional 
(http://www.unirio.br/cpa/ProjetodeAutoavaliaoInstitucional20192020.pdf). 

http://www.unirio.br/cpa/portarias
http://www.unirio.br/cpa/relatorios-de-autoavaliacao-institucional
http://www.unirio.br/cpa/regimento-interno
http://www.unirio.br/cpa/ProjetodeAutoavaliaoInstitucional20192020.pdf
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6) Como os resultados da Autoavaliação Institucional são utilizados?  

O relatório de AAI é disponibilizado em nosso site, bem como, encaminhado via e-mail a toda 
comunidade universitária. Também encaminhamos resultados setoriais, emitindo relatórios a todos os 
Centros Acadêmicos e Pró-Reitorias com os resultados compilados dos respondentes vinculados a cada 
um desses setores e coletados através  do questionário de autoavaliação institucional. A partir daí, 
cabe a cada um desses atores institucionais a análise dos resultados e a implementação de soluções 
para saneamento de cada questão apresentada. Os resultados são apurados anualmente com a 
aplicação do questionário de autoavaliação institucional pela CPA (anexo II). Todas essas informações 
podem ser encontradas no site www.unirio.br/cpa.  

7) A Autoavaliação contribui para o planejamento estratégico? Se sim, como é o processo?  

Sim, a CPA é membro nato da Comissão de Elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional da 
UNIRIO (a portaria de designação pode ser encontrada em http://www.unirio.br/copladi/pasta-pdi-
2022-2026/PORTARIAGR156.2021DesigComissodeelaboraodoPDI202220261.pdf/view) e atua na 
elaboração e no acompanhamento das ações que compõe o PDI da UNIRIO verificando e incentivando 
a utilização dos resultados da autoavaliação institucional junto a seus membros. 

8) A Autoavaliação é utilizada pelos gestores para tomada de decisão? Se sim, como é o 
processo?  

Teoricamente sim, encaminhamos os resultados de forma setorial, emitindo relatórios a todos os 
Centros Acadêmicos e Pró-Reitorias contendo os resultados compilados dos respondentes de nosso 
questionário vinculados a cada um desses órgãos. A partir daí, cabe a cada um desses atores a análise 
dos resultados, a distribuição das informações e a implementação de soluções para saneamento de 
cada questão apresentada. Os resultados são apurados anualmente com a aplicação do questionário 
de autoavaliação pela CPA que estão descritos no anexo II do presente documento. Cabe ressaltar que 
a CPA tem apresentado a construção de séries históricas em seus relatórios compilando informações 
dos últimos 5 anos em cada questão conforme pode se ver no RAAI de 2021, ano base 2020 
(http://www.unirio.br/cpa/RAAICPAUNIRIOTRINIO20182020VersoFinal.pdf), bem como, no que está 
em finalização (RAAI 2022, ano base 2021) que será aprovado na próxima reunião do colegiado da CPA 
que acontecerá no dia 22/03/2022. 

9) Existe um acompanhamento/monitoramento de resultados negativos identificados na 
Autoavaliação Institucional?" 

Sim, temos a formulação do CPEGERCI - Comitê Permanente de Governança, Gestão de Riscos e 
Controles Internos, da qual a CPA também é membro nato. Maiores informações poderão ser obtidos 
no site http://www.unirio.br/copladi/pasta-paginas/gestao-de-riscos.  

Atenciosamente, 

 

 

_______________________ 

Sidney Oliveira Rodrigues 

Coordenador da Comissão  

Própria de Avaliação 

SIAPE nº 1065403 
TTDD: 995  

http://www.unirio.br/cpa
http://www.unirio.br/copladi/pasta-pdi-2022-2026/PORTARIAGR156.2021DesigComissodeelaboraodoPDI202220261.pdf/view
http://www.unirio.br/copladi/pasta-pdi-2022-2026/PORTARIAGR156.2021DesigComissodeelaboraodoPDI202220261.pdf/view
http://www.unirio.br/cpa/RAAICPAUNIRIOTRINIO20182020VersoFinal.pdf
http://www.unirio.br/copladi/pasta-paginas/gestao-de-riscos
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Anexo 01 – Composição da CPA  

Categoria Representação 

Ano base 2019 Ano base 2020 Ano base 2021 

Nome 
Mandato 

Nome 
Mandato 

Nome 
Mandato 

Início Término Início Término Início Término 

Docente 

MEMBRO ELEITO 
PELOS PARES - 

TITULAR 
Não há Não há Não há 

MEMBRO ELEITO 
PELOS PARES - 

SUPLENTE 
Não há Não há Não há 

MEMBRO INDICADO 
PELA ADUNIRIO - 

TITULAR 
Não há Não há Não há 

MEMBRO INDICADO 
PELA ADUNIRIO - 

SUPLENTE 
Não há Não há Não há 

Técnico  
administrativo 

MEMBRO ELEITO 
PELOS PARES - 

TITULAR 

Regiane Cristina 
Lopes da Silva - 

Mat. SIAPE 
2237363 

29/06/2018   
Port.719/18  
18/11/2019  

Port. 1388/19 

17/11/2022 
03 anos 

Regiane Cristina 
Lopes da Silva - 

Mat. SIAPE 
2237363 

29/06/2018   
Port.719/18  
18/11/2019  

Port 1388/19 

17/11/2022 
03 anos 

Regiane Cristina 
Lopes da Silva - 

Mat. SIAPE 
2237363 

29/06/2018   
Port.719/18  
18/11/2019  

Port 1388/19 

17/11/2022 
03 anos 

MEMBRO ELEITO 
PELOS PARES - 

SUPLENTE 
Não há Não há Não há 

MEMBRO INDICADO 
PELA ASUNIRIO - 

TITULAR 

Sidney Oliveira 
Rodrigues – Mat.  
SIAPE 1065403 

18/11/2019  
Port.   

1.388/19 

17/11/2022 
03 anos 

Sidney Oliveira 
Rodrigues – Mat.  
SIAPE 1065403 

18/11/2019  
Port 1.388/19 

17/11/2022 
03 anos 

Sidney Oliveira 
Rodrigues – Mat.  
SIAPE 1065403 

18/11/2019  
Port.   

1.388/19 

17/11/2022 
03 anos 

MEMBRO INDICADO 
PELA ASUNIRIO - 

SUPLENTE 

Wilson Ferreira 
Mendes – Mat.  

SIAPE  1060788 

18/11/2019  
Port.   

1.388/19 

17/11/2022 
03 anos 

Wilson Ferreira 
Mendes – Mat.  

SIAPE  1060788 

18/11/2019  
Port.1.388/19 

17/11/2022 
03 anos 

Wilson Ferreira 
Mendes – Mat.  

SIAPE  1060788 

18/11/2019  
Port.1.388/19 

17/11/2022 
03 anos 

Discente 

MEMBRO ELEITO 
PELOS PARES -

TITULAR 
Não há Não há Não há 

MEMBRO ELEITO 
PELOS PARES - 

SUPLENTE 
Não há Não há Não há 
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Fonte: CPA (2022).  

MEMBRO INDICADO 
PELO DCE - 

TITULAR 

Vinny Dantas - 
Mat. 20152220021 

01/02/2020   
Port.164/20 

31/01/2021 
1 ano 

Vinny Dantas - 
Mat. 20152220021 

01/02/2020   
Port.164/20 

31/01/2021 
1 ano 

Não há 

MEMBRO INDICADO 
PELO DCE - 
SUPLENTE 

Não há Não há Não há 

Representante 
do   

SINAES / 
BASis 

MEMBRO INDICADO 

Adriana Pimenta 
de Figueiredo – 

Mat. SIAPE 
1567552 

18/11/2019  
Port.  

1.388/19 

17/11/2021 
02 anos 

Adriana Pimenta 
de Figueiredo – 

Mat. SIAPE 
1567552 

18/11/2019  
Port.  

1.388/19 

17/11/2021 
02 anos 

Adriana Pimenta de 
Figueiredo – Mat. 
SIAPE 1567552 

18/11/2019  
Port.  1.388/19 

17/11/2021 
02 anos 

Especialista em   
Avaliação 

MEMBRO INDICADO 

Luiz Henrique 
Pereira Alves – 

Mat.  SIAPE 
1489641 

18/11/2019  
Port. 

1.388/19 

17/11/2022 
03 anos 

Luiz Henrique 
Pereira Alves – 

Mat.  SIAPE 
1489641 

18/11/2019  
Port. 

1.388/19 

17/11/2022 
03 anos 

Luiz Henrique 
Pereira Alves – 

Mat.  SIAPE 
1489641 

18/11/2019  
Port. 1.388/19 

17/11/2022 
03 anos 

MEMBRO INDICADO Não há Não há Não há 

MEMBRO INDICADO Não há Não há Não há 

MEMBRO INDICADO Não há Não há Não há 

Representante 
da   

Sociedade Civil 

MEMBRO INDICADO 
PELA AMOUR - 

TITULAR 

Celinéia Paradela 
Ferreira 

07/03/2016  
Port.955/16  
18/11/2019  

Port.   
1.388/19 

17/11/2021 
02 anos 

Celinéia Paradela 
Ferreira 

07/03/2016  
Port.955/16  
28 /08/ 2020 
RESOLUÇÃ
O Nº 5.318. 

28 /08/ 
2022 

02 anos 

Celinéia Paradela 
Ferreira 

07/03/2016  
Port.955/16  
28 /08/ 2020 

RESOLUÇÃO 
Nº 5.318. 

28 /08/ 2022 
02 anos 

MEMBRO INDICADO 
PELA AMOUR - 

SUPLENTE 
Não há Não há Não há 

MEMBRO INDICADO 
PELA ALMA - 

TITULAR 

Abilio Valério 
Tozini 

07/03/2016  
Port.955/16  
18/11/2019  

Port.   
1.388/19 

17/11/2021 
02 anos 

Abilio Valério 
Tozini 

07/03/2016  
Port.955/16  
28 /08/ 2020 
RESOLUÇÃ
O Nº 5.318. 

28 /08/ 
2022 

02 anos 

Abilio Valério 
Tozini 

07/03/2016  
Port.955/16  
28 /08/ 2020 

RESOLUÇÃO 
Nº 5.318. 

28 /08/ 2022 
02 anos 

MEMBRO INDICADO 
PELA ALMA - 
SUPLENTE 

Não há 
Soraia Gomes de 
Souza Lorenzo 

28 /08/ 2020 
RESOLUÇÃ
O Nº 5.318. 

28 /08/ 
2022 

02 anos 

Soraia Gomes de 
Souza Lorenzo 

28 /08/ 2020 
RESOLUÇÃO 

Nº 5.318. 

28 /08/ 2022 
02 anos 
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Anexo II - Guia de indicadores anual de satisfação da 
Autoavaliação Institucional UNIRIO - Triênio 2021-2023 

Observações das QUESTÕES DE IDENTIFICAÇÃO 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
ORDENAÇÃO DAS CORES: 

  Azul – Perguntas (questões) 

  Laranja – Observações das questões 

  Verde – Opções de respostas da questão  

  Vermelho – Segmento que responderá à questão  

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 Ex.1:   

QI02 - Como foi o preenchimento deste questionário? 

 

(Escolha simples, apenas uma opção pode ser escolhida) 
 

Opções de respostas para essa questão: 
Super fácil 
Fácil  
Nem fácil nem difícil 
Difícil 
Super difícil 
 

Qual segmento pode responder? Todos 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGMENTO(S) QUE RESPONDERÁ(ÃO) A QUESTÃO:  

(1) Discente graduação à distância – EaD 

(2) Discente graduação presencial – Bacharelado 

(3) Discente graduação presencial – Licenciatura 

(4) Discente pós-graduação - Especialização 

(5) Discente pós-graduação - Mestrado 

(6) Discente pós-graduação - Mestrado profissional 

(7) Discente pós-graduação - Doutorado 

(8) Docente 

(9) Técnico-administrativo 

(10) Tutor de EAD 

Azul – Perguntas 

(questões) 

Laranja – 

Observações 

das questões 

Verde – Opções 

de resposta da 

questão 

Vermelho – 

Segmento que 

responderá à questão 

mailto:cpaunirio@unirio.br
http://www.unirio.br/cpa
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(11) Comunidade Externa  

(12) Ex-Aluno da UNIRIO  

(13) Agente administrativo terceirizado (segurança, limpeza, 

manutenção, administrativo e demais mãos de obra contratada) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

QUESTÕES DE IDENTIFICAÇÃO 

QI01 - Assinale qual o seu segmento: * 

Poderá ser escolhido apenas uma das opções a seguir (Caso 

você atue em mais de um segmento, assinale apenas aquele que 

você considera a principal): 

Quais segmentos poderão responder? (Todos) 

● Discente graduação à distância – EaD 

● Discente graduação presencial – Bacharelado 

● Discente graduação presencial – Licenciatura 

● Discente pós-graduação - Especialização 

● Discente pós-graduação - Mestrado 

● Discente pós-graduação - Mestrado profissional 

● Discente pós-graduação - Doutorado 

● Docente 

● Técnico-administrativo 

● Tutor de EAD 

● Comunidade Externa atendida pela Extensão Universitária 

● Ex-Aluno da UNIRIO (Egressos: Programa Joia Rara) 

● Agente administrativo terceirizado (segurança, limpeza, 

manutenção, administrativo e demais mãos de obra 

contratada) 

 

  

mailto:cpaunirio@unirio.br
http://www.unirio.br/cpa


 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA/UNIRIO 

___________________________________________________________________________________ 
Av. Pasteur, 296, Urca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.290-240 

21) 2542-8389  – cpaunirio@unirio.br 

www.unirio.br/cpa 

(3) 

 

QI02 - Assinale qual a sua Unidade: * 

Poderá ser escolhido apenas uma das opções a seguir (Caso 

você atue em mais de um segmento, assinale apenas aquele que 

você considera a principal): 

Quais segmentos poderão responder? (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10 e 13). 

● Arquivo Central 

● Biblioteca Central 

● CCBS 

● CCET 

● CCH 

● CCJP 

● CLA 

● HUGG 

● Reitoria/Pró-Reitorias 

● CEAD / CEDERJ / UAB  

mailto:cpaunirio@unirio.br
http://www.unirio.br/cpa
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QI03 - Assinale qual a sua Subunidade: * 

Poderá ser escolhido apenas uma das opções a seguir (Caso 

você atue em mais de um segmento, assinale apenas aquele que 

você considera a principal): 

Qual segmento poderá responder? (8). 

● Escola de Administração Pública 

● Escola de Arquivologia 

● Escola de Biblioteconomia 

● Escola de Ciência Política 

● Escola de Ciências Jurídicas 

● Escola de Educação 

● Escola de Enfermagem Alfredo Pinto  

● Escola de Engenharia de Produção  

● Escola de História 

● Escola de Informática Aplicada 

● Escola de Letras 

● Escola de Matemática 

● Escola de Medicina e Cirurgia 

● Escola de Museologia 

● Escola de Nutrição  

● Escola de Serviço Social  

● Escola de Teatro 

● Escola de Turismo 

● Faculdade de Ciências Sociais 

● Faculdade de Filosofia 

● Instituto Biomédico  

● Instituto de Biociências  

● Instituto de Saúde Coletiva  

● Instituto Villa-Lobos 

● Outro não descrito acima 

  

mailto:cpaunirio@unirio.br
http://www.unirio.br/cpa
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QI04a - Assinale qual o seu curso (EaD):  

Poderá ser escolhido apenas uma das opções a seguir (Caso 

você atue em mais de um segmento, assinale apenas aquele que 

você considera a principal): 

Quais segmentos poderão responder? (1). 

● Biblioteconomia – Bacharelado (EaD) 

● História – Licenciatura (EaD) 

● Matemática – Licenciatura (EaD) 

● Pedagogia - Licenciatura (EaD) 

● Turismo – Licenciatura (EaD) 

● Outro curso não listado acima  

mailto:cpaunirio@unirio.br
http://www.unirio.br/cpa
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QI04b - Assinale qual o seu curso (Graduação presencial e à distância):  

Poderá ser escolhido apenas uma das opções a seguir (Caso 

você atue em mais de um segmento, assinale apenas aquele que 

você considera a principal): 

Quais segmentos poderão responder? (2 e 3). 

● Administração Pública– Bacharelado (Integral) 

● Arquivologia – Bacharelado (Noite) 

● Biblioteconomia – Bacharelado (Manhã ou Noite) 

● Biblioteconomia – Licenciatura (Noite) 

● Biomedicina – Bacharelado (Integral) 

● Biologia – Licenciatura (Noite) 

● Ciência Política – Bacharelado (Integral) 

● Ciências Ambientais – Bacharelado (Noite) 

● Ciências Biológicas – Bacharelado (Integral) 

● Ciências Biológicas – Licenciatura (Integral) 

● Ciências da Natureza – Licenciatura (Noite) 

● Ciências Sociais– Licenciatura (Manhã)  

● Direito – Bacharelado (Noite) 

● Enfermagem – Bacharelado (Integral) 

● Engenharia de Produção – Bacharelado (Tarde/Noite) 

● Filosofia – Bacharelado (Tarde/Noite)  

● Filosofia – Licenciatura (Tarde/Noite) 

● História – Bacharelado (Manhã) 

● História – Licenciatura (Manhã) 

● Letras - Língua Portuguesa – Bacharelado (Noite) 

● Letras - Língua Portuguesa – Licenciatura (Noite) 

● Matemática – Licenciatura (Noite) 

● Medicina – Bacharelado (Integral) 

● Museologia – Bacharelado (Integral ou Noite) 

mailto:cpaunirio@unirio.br
http://www.unirio.br/cpa
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● Música – Bacharelado (Integral)  

● Música – Licenciatura (Integral) 

● Nutrição – Bacharelado (Integral ou Noite) 

● Pedagogia – Licenciatura (Tarde ou Noite) 

● Serviço Social – Bacharelado (Noite) 

● Sistemas de Informação – Bacharelado (Integral) 

● Teatro – Bacharelado em Atuação Cênica (Integral) 

● Teatro – Bacharelado em Cenografia e Indumentária 

(Integral) 

● Teatro – Bacharelado em Direção Teatral (Integral) 

● Teatro – Bacharelado em Estética e Teoria do Teatro 

(Integral) 

● Teatro – Licenciatura (Tarde/Noite) 

● Turismo – Bacharelado (Manhã/Tarde) 

● Outro curso não listado acima  

mailto:cpaunirio@unirio.br
http://www.unirio.br/cpa
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QI04c - Assinale qual o seu curso (Especialização):  

Poderá ser escolhido apenas uma das opções a seguir (Caso 

você atue em mais de um segmento, assinale apenas aquele que 

você considera a principal): 

Qual segmento poderá responder? 4 

● Especialização - Biologia Aquática 

● Especialização - Cancerologia Clínica 

● Especialização - Cardiologia 

● Especialização - Cirurgia Vascular e Angiologia 

● Especialização - Endocrinologia 

● Especialização - Enfermagem Neonatal 

● Especialização - Geriatria 

● Especialização - Ginecologia 

● Especialização - Nutrição Clínica e Pediátrica 

● Especialização - Obstetrícia 

● Especialização - Pneumologia Pediátrica 

● Especialização - Psiquiatria 

● Especialização - Ortopedia e Traumatologia no âmbito do SUS 

● Especialização - Neurocirurgia no âmbito do SUS 

● Especialização - Materno-Infantil no âmbito do SUS 

● Especialização - Urgência e Emergência no âmbito do SUS 

● Especialização - Anestesiologia no âmbito do SUS 

● Especialização - Gestão de Negócios e Inteligência Competitiva 

(MBA) 

● Especialização - Gestão de Processos de Negócios (MBA) 

● Especialização - História Militar Brasileira 

● Especialização - Gestão Escolar (EaD) 

● Especialização - Educação Especial - Surdez (EaD) 

● Especialização - Educação Especial - Mental (EaD) 

● Especialização - Educação Especial - Visual (EaD) 
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● Especialização - Organização do Conhecimento para a 

Recuperação a Informação 

● Especialização - Questões Históricas e Filosóficas da Educação 

● Especialização - Gestão de Organização Pública de Saúde 

● Especialização - Gestão Pública Municipal (EaD) 

● Especialização - Teatro Musicado 

● Residência em Enfermagem - Enfermagem nos Moldes de 

Residência 

● Residência Médica - Alergia e Imunologia 

● Residência Médica - Anestesiologia 

● Residência Médica - Cirurgia do Aparelho Digestivo 

● Residência Médica - Cirurgia Geral 

● Residência Médica - Cirurgia Geral R3 – Videolaparoscopia 

● Residência Médica - Cirurgia Torácica Respiratória 

● Residência Médica - Cirurgia Torácica R3 - Endoscopia 

● Residência Médica - Clínica Médica 

● Residência Médica - Dermatologia 

● Residência Médica - Endocrinologia e Metabologia 

● Residência Médica - Endoscopia 

● Residência Médica - Foniatria 

● Residência Médica - Gastroenterologia 

● Residência Médica - Genética Médica 

● Residência Médica - Hansenologia 

● Residência Médica - Hematologia e Hemoterapia 

● Residência Médica - Hepatologia 

● Residência Médica - Homeopatia 

● Residência Médica - Homeopatia R3 

● Residência Médica - Medicina do Sono 

● Residência Médica - Medicina do Tráfego 

● Residência Médica - Nefrologia 
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● Residência Médica - Neurocirurgia 

● Residência Médica - Neurofisiologia Clínica 

● Residência Médica - Neurologia 

● Residência Médica - Obstetrícia e Ginecologia 

● Residência Médica - Oftalmologia 

● Residência Médica - Oftalmologia R4 

● Residência Médica - Ortopedia e Traumatologia 

● Residência Médica - Otorrinolaringologia 

● Residência Médica - Patologia 

● Residência Médica - Patologia R4 

● Residência Médica - Patologia Clínica 

● Residência Médica - Pediatria 

● Residência Médica - Pediatria R3 - Neonatologia 

● Residência Médica - Pediatria R3 - Pneumologia 

● Residência Médica - Pneumologia 

● Residência Médica - Pneumologia R3 - Endoscopia Respiratória 

● Residência Médica - Radiologia e Diagnóstico por Imagem 

● Residência Médica - Reumatologia 

● Residência Médica - Urologia 

● Residência Multiprofissional - Enfermagem 

● Residência Multiprofissional - Fisioterapia 

● Residência Multiprofissional - Fonoaudiologia 

● Residência Multiprofissional - Nutrição 

● Outro curso não listado acima 

● Outro curso não listado acima 
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QI04d - Assinale qual o seu curso (Mestrado, Mestrado Profissional e 

Doutorado): 

Poderá ser escolhido apenas uma das opções a seguir (Caso 

você atue em mais de um segmento, assinale apenas aquele que 

você considera a principal): 

Quais segmentos poderão responder? 5, 6, e 7 

● Alimentos e Nutrição - Mestrado e Doutorado 

● Artes Cênicas - Mestrado e Doutorado 

● Biblioteconomia - Mestrado Profissional 

● Biologia Molecular e Celular - Mestrado 

● Ciências Biológicas (Biodiversidade Neotropical) - Mestrado 

e Doutorado 

● Ciência Política - Mestrado 

● Direito - Mestrado 

● Ecoturismo e Conservação - Mestrado Profissional 

● Educação - Mestrado e Doutorado 

● Enfermagem - Mestrado 

● Enfermagem e Biociências - Doutorado 

● Ensino das Práticas Musicais - Mestrado Profissional 

● Ensino de Artes Cênicas - Mestrado Profissional 

● Ensino de Física - Mestrado Profissional 

● Ensino de História - Mestrado Profissional 

● História - Mestrado e Doutorado 

● Gestão de Documentos e Arquivos - Mestrado Profissional 

● Infecção HIV/AIDS e Hepatites Virais - Mestrado Profissional 

● Informática - Mestrado Profissional 

● Matemática em Rede Nacional - Mestrado Profissional 

● Medicina - Mestrado Profissional 

● Memória Social - Mestrado e Doutorado 

● Museologia e Patrimônio - Mestrado e Doutorado 
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● Música - Mestrado e Doutorado 

● Neurologia - Mestrado e Doutorado 

● Saúde e Tecnologia no Espaço Hospitalar - Mestrado 

Profissional 

● Segurança Alimentar e Nutricional - Mestrado Profissional 

● Outro curso não listado acima 
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QI05 - Assinale qual o seu Polo:* 

Poderá ser escolhido apenas uma das opções a seguir (Caso 

você pertença a mais de um Polo, assinale apenas aquele que 

você considera o principal): 

Quais segmentos poderão responder? 1 e 10  

● BELFORD ROXO - CIEP Vinícius de Moraes 

● BARRA DO PIRAÍ - Polo Cederj 

● BOM JESUS DO ITABAPOANA - Colégio Estadual Padre Mello 

● CAMPO GRANDE - Instituto de Educação Sara Kubitschek 

● CANTAGALO - Polo Cederj 

● DUQUE DE CAXIAS – Polo Cederj 

● ITAOCARA - Escola Municipal Prof. Nildo Caruso Nara 

● ITAPERUNA - CIEP 263 Lina Bo Bardi 

● MACAÉ - UNED Macaé – CEFET 

● MAGÉ - Polo Cederj UAB 

● MIGUEL PEREIRA - E M Profa. Adalice Soares 

● NATIVIDADE - Colégio Municipal Alvorada 

● NITERÓI - E. M. Paulo Freire 

● PETRÓPOLIS - Polo Cederj 

● PIRAÍ - Polo Cederj 

● RESENDE – Polo Cederj – UAB 

● RIO BONITO - Colégio Municipal Dr. Astério Alves de Mendonça 

● RIO DAS FLORES - Polo Cederj 

● SANTA MARIA MADALENA - CIEP 273 – Prof. Graciano Cariello 

Filho 

● SÃO FIDÉLIS - CIEP 420 – Joaquim Maia Brandão 

● SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA - CIEP Celso Martins Cordeiro 

● SÃO GONÇALO - CIEP 250 - Rozendo Rica Marcos  

● SAQUAREMA - Escola Municipal Edilson Vignoli Marins 

● TRÊS RIOS - Escola Municipal Walter Franklin 

● VOLTA REDONDA - Polo Prof. Darcy Ribeiro 

● UNIRIO – Centro do Rio de Janeiro 

● OUTRO POLO AUSENTE NA LISTA ACIMA  
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Preto – Eixos do 

SINAES 

Azul – Perguntas 

(questões) 

Observações do Guia de indicadores anuais de 
satisfação  para a AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
ORDENAÇÃO DAS CORES: 

  Preto – Eixos do SINAES 

  Azul – Perguntas (questões) 

Laranja – Observações das questões  

  Verde – Opções de resposta da questão 

  Vermelho – Segmento(s) que responderá(ão) a questão  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Ex. 2:  

 

 

 

1.2 Processo de autoavaliação institucional. 

Q02 - Como foi o preenchimento deste questionário? 

(Escolha simples, apenas uma opção pode ser escolhida) 

Opções de respostas para essa questão: 

● Super fácil 

● Fácil  

● Nem fácil nem difícil 

● Difícil 

● Super difícil 

Qual segmento pode responder? Todos 

 

 

Laranja – 

Observações 

das questões 

Verde – Opções de 

resposta da questão 

Vermelho – 

Segmento que 

responderá à 

questão 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OPÇÕES DE RESPOSTAS (padrão para o questionário de autoavaliação) 

● Totalmente satisfeito  

● Satisfeito  

● Nem satisfeito nem insatisfeito 

● Insatisfeito 

● Totalmente insatisfeito  

● Não conheço o suficiente para opinar 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGMENTO(S) QUE RESPONDERÁ(ÃO) A QUESTÃO:  

(1) Discente graduação à distância – EaD 

(2) Discente graduação presencial – Bacharelado 

(3) Discente graduação presencial – Licenciatura 

(4) Discente pós-graduação - Especialização 

(5) Discente pós-graduação - Mestrado 

(6) Discente pós-graduação - Mestrado profissional 

(7) Discente pós-graduação - Doutorado 

(8) Docente 

(9) Técnico-administrativo 

(10) Tutor de EAD 

(11) Comunidade Externa  

(12) Ex-Aluno da UNIRIO  

(13) Agente administrativo terceirizado (segurança, limpeza, 

manutenção, administrativo e demais mãos de obra 

contratada) 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
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Questionário de Autoavaliação 
 
Eixo 1 - Planejamento e Avaliação Institucional 

1.2 Processo de autoavaliação institucional. 

Q01 - Qual o seu grau de satisfação em relação ao processo de 

autoavaliação institucional? 

Qual segmento pode responder? Todos 

Q02 - Como foi o preenchimento deste questionário? 

Opções de respostas para essa questão: 

Super fácil 

Fácil  

Nem fácil nem difícil 

Difícil 

Super difícil 

Qual segmento pode responder? Todos 

 

1.4 Autoavaliação institucional e avaliações externas: análise e 

divulgação dos resultados 

Q03 - Qual o seu grau de satisfação em relação à: 

• divulgação, análise e apropriação dos resultados da 

autoavaliação institucional anterior pelas unidades 

divulgação do Relatório de Autoavaliação Institucional; 

• divulgação do Relatório de Autoavaliação Institucional 

anterior pela CPA; 

• divulgação, análise e apropriação dos resultados da 

avaliação de curso promovidos pelas CIAC's de sua 

unidade 

• análise e apropriação dos resultados das avaliações, 

institucional e de cursos, promovidas por instituições 

externas (Inep, Capes, etc.) 
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Qual segmento pode responder? Todos 

Q04 - Quais as críticas e/ou sugestões que você tem sobre a 

CPA? 

Permitir que essa questão seja de livre escrita. 

Qual segmento pode responder? Todos  
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Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional 

2.1 Missão institucional, metas e objetivos do PDI. 

Q05 - Qual o seu grau de satisfação em relação a missão da 

UNIRIO descrita no Plano de Desenvolvimento Institucional PDI e 

alcançados pela instituição? 

(Missão da UNIRIO: Ser reconhecida como centro de referência 

na produção e difusão de conhecimento científico, tecnológico, 

artístico e cultural, comprometido com as transformações da 

sociedade e com a transparência organizacional. (PDI 

2017/2021– revisão 2018 – pg. 21)) 

Qual segmento pode responder? Todos 

Q06 - Qual o seu grau de satisfação em relação à visão descrita 

no PDI e alcançados pela UNIRIO? 

(Visão da UNIRIO: Ser reconhecida como centro de referência na 

produção e difusão de conhecimento científico, tecnológico, 

artístico e cultural, comprometido com as transformações da 

sociedade e com a transparência organizacional. (PDI 2017/2021 

– revisão 2018 – pg. 21)) 

Qual segmento pode responder? Todos 

Q07 - Qual o seu grau de satisfação em relação aos objetivos 

institucionais descritos no PDI e alcançados pela UNIRIO? 

(Objetivos gerais da UNIRIO: I. Produzir, difundir e preservar o 

saber em todos os campos do conhecimento; II. Formar cidadãos 

com consciência humanista, crítica e reflexiva, comprometidos 

com a sociedade e sua transformação, qualificados para o 

exercício profissional; III. Propiciar e estimular o desenvolvimento 

de pesquisas de base e aplicada, especialmente as vinculadas 

aos programas de Pós-Graduação stricto sensu; IV. Estender à 

sociedade os benefícios da criação cultural, artística, científica e 

tecnológica gerada na Instituição; V. Manter intercâmbio com 
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entidades públicas, privadas, organizações e movimentos sociais. 

(PDI 2017/2021 – revisão 2018 – pg. 22)) 

Qual segmento pode responder? Todos 

 

2.2 Coerência entre o PDI e as atividades de ensino de graduação e de 

pós-graduação .  

Q08 - Qual o seu grau de satisfação em relação às práticas de 

ensino adotadas no âmbito dos cursos da UNIRIO? 

Qual segmento pode responder? (Todos) 

2.3 Coerência entre o PDI e as práticas de extensão  

(estão descritos na dimensão 3.5 - questão Q19 e dimensão 3.9 

– questão Q23) 

2.4 Coerência entre o PDI e as atividades de pesquisa/iniciação 

científica, tecnológica, artística e cultural.  

Q09 - Qual o seu grau de satisfação em relação à produção na 

UNIRIO: 

• de conhecimento científico  

• de inovação tecnológica 

• de desenvolvimento artístico e cultural 

Qual segmento pode responder? Todos 

2.5 Coerência entre o PDI e as ações institucionais no que se refere à 

diversidade, ao meio ambiente, à memória cultural, à produção artística 

e ao patrimônio cultural.  

2.6 Coerência entre o PDI e as ações institucionais voltadas para o 

desenvolvimento econômico e social. 

2.7 Coerência entre o PDI e ações de responsabilidade social: inclusão 

social. 

2.8 Coerência entre o PDI e ações afirmativas de defesa e promoção 

dos direitos humanos e igualdade étnico-racial. 
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Q10 - Qual o seu grau de satisfação em relação às políticas 

institucionais voltadas:  

• à valorização da diversidade 

• ao meio ambiente 

• à memória cultural,  

• à produção artística e do patrimônio cultural 

• ao desenvolvimento econômico  

• às ações de responsabilidade social (inclusão social) 

• à defesa e promoção dos direitos humanos  

• à igualdade étnico-racial 

Qual segmento pode responder? Todos 

 

2.9 Internacionalização: coerência entre o PDI e as ações institucionais. 

Q11 - Qual o seu grau de satisfação em relação aos programas 

de cooperação, relações internacionais e intercâmbio? 

Qual segmento pode responder? Todos 

 

2.10 Política institucional para a modalidade EaD 

Q12 - Qual o seu grau de satisfação em relação à política 

institucional, considerando as condições do local de oferta do seu 

curso? 

Qual segmento pode responder? 1 e 10 

 

2.11 Política institucional para a modalidade Ensino Remoto 

Q13 – Quanto à transição para o ensino remoto, em função da 

pandemia do covid-19, responda: 

Opções de respostas para essa questão: 

● sim 

● não 

● parcialmente 
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● não se aplica 

• já haviam cursado alguma disciplina à distância, antes da 

necessidade de isolamento? 

• durante o isolamento, a UNIRIO ofertou atividades de 

extensão para os alunos? 

• houve perda de conteúdo programático na transição para 

o ensino remoto? 

• você se sentiu prejudicado de alguma forma? 

• os professores buscavam envolvê-lo nas aulas? 

• se considera satisfeito quanto a atenção dada pelos 

professores? 

• a quantidade de recursos disponibilizados pelos 

professores para estudo(material para leitura, slides, 

vídeos, etc.) foi satisfatória?? 

• houve continuidade no cronograma do semestre? 

• recebeu acesso aos recursos virtuais de aprendizagem -

ambientes virtuais e/ou à distância (EaD/Atividades 

Remotas)? 

• recebeu apoio e treinamento oferecidos pela UNIRIO para 

o aprendizado das plataformas de informática utilizadas? 

Qual segmento pode responder? 2, 3, 4, 5, 6 e 7 

 Q14 - Quanto à transição para o ensino remoto, em função da 

pandemia do covid-19, qual o seu grau de satisfação em relação 

aos alunos quanto à: 

• interatividade e participação dos alunos nas aulas remotas 

• agilidade na adaptação dos alunos na transição para o 

ensino remoto 

• agilidade na adaptação dos alunos para o uso de 

ferramentas digitais 

Qual segmento pode responder? 8 

mailto:cpaunirio@unirio.br
http://www.unirio.br/cpa


 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA/UNIRIO 

___________________________________________________________________________________ 
Av. Pasteur, 296, Urca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.290-240 

21) 2542-8389  – cpaunirio@unirio.br 

www.unirio.br/cpa 

(22) 

 Q15 - Quais os meios de interatividade usados nas aulas 

remotas? (Você pode escolher uma ou mais respostas) 

(Nesta pergunta uma resposta não exclui a outra, elas são 

complementares). 

● Opções de respostas para essa questão: 

● plataforma de videoconferência (Google Meet, Zoom, 

Teams, etc.) 

● ambiente virtual de aprendizagem (Moodle, Canvas, 

Classroom, etc.) 

● WhatsApp, Telegram, Messenger, etc 

● Redes Sociais (Facebook, Instagram, Twitter, etc 

● ligações telefônicas, e-mails 

● outros não listados acima 

Qual segmento pode responder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 

Q16 – Qual(is) o(s) equipamento(s) que você dispõe para acessar 

as aulas remotas e/ou de ensino à distância? 

(Nesta pergunta uma resposta não exclui a outra, elas são 

complementares). 

● Computador próprio 

● Computador de terceiros 

● Notebook próprio 

● Notebook de terceiros 

● Smartphone próprio 

● Smartphone de terceiros 

● Tablet próprio 

● Tablet de terceiros 

● Não tenho equipamento disponível 

● Outros equipamentos próprios não listados 

● Outros equipamentos de terceiros não listados 

Qual segmento pode responder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10  
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Q17 - Sobre a internet, como você dispõe de conexão para 

acessar as aulas remotas e/ou de ensino à distância? 

(Nesta pergunta uma resposta não exclui a outra, elas são 

complementares). 

Opções de respostas para essa questão: 

● conexão própria 

● conexão de terceiros 

● conexão pública 

● obteve auxílio para inclusão digital da UNIRIO 

● outros 

Qual segmento pode responder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10.  

Q18 Sobre a internet, como você avalia a qualidade de sinal que 

dispõe? 

Opções de respostas para essa questão: 

● é muito boa 

● é boa 

● é regular 

● é ruim 

● é péssima 

Qual segmento pode responder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 .  

Q19 - Quais críticas e/ou sugestões você tem sobre o 

desenvolvimento institucional da UNIRIO? 

(Permitir que essa questão seja de livre escrita.) 

Qual segmento pode responder? Todos 

Q20 - Como você avalia as políticas de gestão para o Ensino, 

Pesquisa e Extensão? 

Qual segmento pode responder? Todos 

Q21 - Como você avalia as políticas de gestão do corpo docente 

e corpo técnico-administrativo quanto suas condições de 

trabalho? 

Qual segmento pode responder? Todos 

  

mailto:cpaunirio@unirio.br
http://www.unirio.br/cpa


 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA/UNIRIO 

___________________________________________________________________________________ 
Av. Pasteur, 296, Urca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.290-240 

21) 2542-8389  – cpaunirio@unirio.br 

www.unirio.br/cpa 

(24) 

Eixo 3 – Políticas Acadêmicas 

3.1 Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os 

cursos de graduação 

3.2 Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os 

cursos de pós-graduação stricto sensu 

3.3 Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os 

cursos de pós-graduação lato sensu 

Q22 - Qual o seu grau de satisfação em relação às políticas de 

ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos 

ofertados pela UNIRIO? 

Qual segmento pode responder? Todos 

Q23 - Qual o seu grau de satisfação em relação ao cumprimento 

dos trâmites legais, a transparência e a clareza dos critérios de 

avaliação de projetos de ensino, pesquisa e extensão? 

Qual segmento pode responder? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 

 

3.4 Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a 

pesquisa ou iniciação científica, a inovação tecnológica e o 

desenvolvimento artístico e cultural 

Q24 - Qual o seu grau de satisfação em relação às políticas 

institucionais e ações acadêmico-administrativas para: 

• à pesquisa ou iniciação científica 

• à inovação tecnológica 

• ao desenvolvimento artístico e cultural 

Qual segmento pode responder? Todos 

 

3.5 Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a 

extensão & Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional - 2.3 Coerência entre 

o PDI e as práticas de extensão 
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Q25 - Qual o seu grau de satisfação em relação às ações 

acadêmico-administrativas para a extensão? 

Qual segmento pode responder? Todos 

 

3.6 Políticas institucionais e ações de estímulo relacionadas à difusão 

das produções acadêmicas: científica, didáticopedagógica, tecnológica, 

artística e cultural.  

Q26 - Qual o seu grau de satisfação em relação às ações de 

estímulo e difusão para a produção acadêmica docente? 

Qual segmento pode responder? Todos 

 

3.7 Comunicação da IEs com a comunidade externa 

Q27 - Qual o seu grau de satisfação em relação à divulgação - 

para a comunidade externa - das informações de cursos, de 

programas, da extensão, da pesquisa e da inovação? 

Qual segmento pode responder? Todos 

 

3.8 comunicações da IES com a comunidade interna 

Q28 - Qual o seu grau de satisfação em relação a comunicação 

da UNIRIO com a comunidade universitária através: 

• da diversidade de canais (site institucional, Facebook, 

Instagram, Twitter, e-mails, etc.) 

• divulgação de resultados 

• boletim interno 

• fomento à manifestação da comunidade 

• jornais, livros, revistas, etc.(físico e/ou on-line)divulgação 

de resultados 

Qual segmento pode responder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

e 12 
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3.9 Política de atendimento aos discentes & 2.3 Coerência entre o PDI e 

as práticas de extensão 

Q29 - Qual o seu grau de satisfação em relação aos programas 

de: monitoria 

• monitoria 

• acolhimento 

• permanência 

• iniciação científica 

• extensão e cultura 

Qual segmento pode responder? 1, 2, 3, e 12 

Q30 - Qual o seu grau de satisfação em relação aos programas 

de: 

• bolsa de incentivo acadêmico 

• apoio psicopedagógico 

• acompanhamento discente de graduação – PRADIG 

(Programa de Acompanhamento de Discentes de 

Graduação) 

• educação tutorial – PET (Programa de Educação Tutorial) 

• tutorial especial – PROTES (Programa de Tutoria Especial) 

Qual segmento pode responder? 1, 2, e 3 

Q31 - Qual o seu grau de satisfação em relação aos programas 

voltados aos discentes em situação de vulnerabilidade social: 

• acessibilidade 

• auxílio alimentação 

• auxílio moradia 

• auxílio inclusão digital 

• intercampi 

Qual segmento pode responder? 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 12 
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Q32 - Qual o seu grau de satisfação em relação aos programas 

de nivelamento? 

Qual segmento pode responder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 12. 

Q33 - Qual o seu grau de satisfação em relação: 

• à política de acesso pelo sistema de cotas 

• à eficiência e clareza dos processos de Ingresso na 

UNIRIO 

• à interação, entre a Coordenação de curso e os estudantes 

• à política de acompanhamento de egressos 

• aos benefícios oferecidos pelos Programas de Assistência 

Estudantil 

• ao atendimento e o serviço prestado pelos setores de 

Assistência Estudantil (PRAE) 

• à interação entre os estudantes dos diversos cursos 

• à orientação/suporte para a realização do estágio 

3.10 Programas de apoio à realização de eventos internos, externos e à 

produção discente  

Q34 - Qual o seu grau de satisfação em relação ao apoio 

financeiro e/ou logístico para: 

• a organização e participação em eventos na UNIRIO e de 

âmbito local; 

• a organização e participação em eventos de âmbito 

nacional; 

• a organização e participação em eventos de âmbito 

internacional; 

• a produção acadêmica e sua publicação em encontros e 

periódicos nacionais e internacionais. 

Qual segmento pode responder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 e 12 

Q35 - Quais críticas e/ou sugestões você tem sobre as políticas 

acadêmicas da UNIRIO? 

Permitir que essa questão seja de livre escrita. 

Qual segmento pode responder? Todos 
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Eixo 4 – Políticas de Gestão 

4.1 Política de capacitação e formação continuada docente e corpo de 

tutores presenciais e a distância 

4.2 Política de capacitação e formação continuada para o corpo técnico-

administrativo 

Q36 - Qual o seu grau de satisfação em relação às políticas de 

capacitação e formação continuada do seu segmento? 

Qual segmento pode responder? 8, 9, 10 e 13 

4.3 Processos de gestão institucional 

Q37 - Qual o seu grau de satisfação em relação aos Conselhos 

superiores (CONSEPE e CONSUNI) quanto: 

• à autonomia 

• à representatividade 

• à participação de seu segmento 

Qual segmento pode responder? Todos 

Q38 - Qual o seu grau de satisfação em relação aos órgãos 

gestores e colegiados quanto: 

• à autonomia 

• à representatividade 

• à participação de seu segmento 

Qual segmento pode responder? Todos 

 
4.3.1 Políticas de pessoal 

Q39 - Qual o seu grau de satisfação em relação: 

• ao incentivo na participação da elaboração do 

planejamento anual de sua Unidade (Arquivo e Biblioteca 

Central, Decanias, HUGG, Reitoria e Pró-Reitorias) 

• à promoção à participação em Grupos de Trabalho, 

Comissões, etc. 

mailto:cpaunirio@unirio.br
http://www.unirio.br/cpa


 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA/UNIRIO 

___________________________________________________________________________________ 
Av. Pasteur, 296, Urca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.290-240 

21) 2542-8389  – cpaunirio@unirio.br 

www.unirio.br/cpa 

(29) 

• à atuação das Comissões Permanente de Pessoal 

Docente(CPPD) e Interna de Supervisão de Carreira (CIS) 

• ao conhecimento sobre as ações da Comissão de Ética 

• às relações interpessoais no ambiente de trabalho 

• à escolha de servidores para cargos de chefia ou funções 

gratificadas pautadas em critérios técnicos 

• à relação entre quantidade de TAEs e volume de trabalho 

exigido 

• à relação entre quantidade de Docentes e volume de 

trabalho exigido 

• à política de movimentação(remoção e redistribuição) de 

servidores 

• aos processos de avaliação de estágio probatório ou 

progressão funcional 

• aos equipamentos e materiais disponibilizados pela 

UNIRIO para o exercício das atividades laborativas 

remotas 

• ao respeito quanto aos procedimentos de segurança 

sanitária e disponibilização de materiais (dispenser de 

sabonete e álcool gel, uso de máscara, distanciamento, 

papel toalha e higiênico nos banheiros, etc.)entre os 

profissionais que continuam a realizar trabalho deforma 

presencial na UNIRIO 

• à assistência social ofertada pela UNIRIO/PROGEPE aos 

servidores durante a pandemia por COVID-19 

Qual segmento pode responder? 8, 9, 10 e 13 
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4.3.2 Políticas de organização 

Q40 - Qual o seu grau de satisfação em relação à sua Unidade 

(Arquivo e Biblioteca Central, Decanias, HUGG, Reitoria e Pró-

Reitorias) quanto: 

• ao cumprimento do planejamento anual 

• à integração entre a Unidade e a Reitoria 

• à atuação do responsável(Diretor, Decano, Pró-Reitor, 

Chefe) de sua Unidade em relação as demandas da função 

• à relação interpessoal entre seu chefe e vc 

• ao relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho 

• à questão democrática, os processos de decisão no âmbito 

da Reitoria 

• à política de expansão/conservação dos espaços físicos 

demandados para as atividades de ensino, pesquisa, 

extensão e administrativa 

• ao serviço prestado pela Ouvidoria da UNIRIO 

Qual segmento pode responder? 8, 9, 10 e 13 

4.3.3 Sustentabilidade Financeira 

Q41 - Qual o seu grau de satisfação em relação: 

• à transparência e a clareza da gestão econômica e 

financeira do orçamento da UNIRIO 

• à execução orçamentária, sobrea previsão e a aplicação de 

recursos direcionados para o ensino, a pesquisa e a 

extensão 

• à alocação de recursos destinados às Unidades que 

correspondem com as demandas específicas dos cursos 

• à alocação de recursos destinados às Unidades que 

correspondem com as demandas administrativas 

Qual segmento pode responder? Todos 
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4.4 Sistema de registro acadêmico. (controle de produção e distribuição 

de material didático) 

Q42 - Qual o seu grau de satisfação em relação ao sistema de 

controle de produção e distribuição de material didático? 

Qual segmento pode responder? 1 e 10 

Q43 - Qual o seu grau de satisfação em relação ao sistema de 

registro acadêmico no atendimento às necessidades institucionais 

quanto à: 

• organização,  

• informatização,  

• agilidade no atendimento   

• diversificação de documentos disponibilizados. 

Qual segmento pode responder? Todos 

 

Q44 - Qual o seu grau de satisfação em relação ao sistema de 

registro acadêmico no atendimento às necessidades dos 

discentes quanto à:  

• organização,  

• informatização,  

• agilidade no atendimento   

• diversificação de documentos disponibilizados. 

Qual segmento pode responder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 12 

Q45 - Quais críticas e/ou sugestões você tem sobre a política de 

gestão da UNIRIO? 

Permitir que essa questão seja de livre escrita. 

Qual segmento pode responder? Todos 
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Eixo 5 – Infraestrutura Física 

5.1 Instalações administrativas.  

Q46 - Qual o seu grau de satisfação em relação às salas 

administrativas quanto: 

• à acessibilidade 

• à limpeza 

• à iluminação 

• à climatização 

• aos recursos tecnológicos (Mesa, cadeira, 

microcomputador, acesso à internet, etc.) 

Qual segmento pode responder? 8, 9, 10 e 13  

 

5.2 salas de aula 

Q47 - Qual o seu grau de satisfação em relação às salas de aula 

quanto: 

• à acessibilidade 

• à limpeza 

• à iluminação 

• à climatização 

• aos recursos tecnológicos (quadro interativo, Datashow, 

acesso à internet, etc.) 

Qual segmento pode responder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

e 13 

 

5.3 Auditório(s) & 5.16 Espaços de convivência e de alimentação 

Q48 - Qual o seu grau de satisfação em relação: 

• ao(s) auditório(s) 

• aos espaços de convivência 

• aos espaços de alimentação 

Qual segmento pode responder? Todos  
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5.4 Sala de professores & 5.7 Gabinetes/estações de trabalho para 

professores em Tempo Integral 

Q49 - Qual o seu grau de satisfação em relação a: 

• sala de professores 

• gabinete/estação de trabalho  

Qual segmento pode responder? 8 e 10 

 

5.5 Espaços para atendimento aos discentes 

Q50 - Qual o seu grau de satisfação em relação aos espaços para 

atendimento aos discentes? 

Qual segmento pode responder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12 e 

13 

 

5.7 Gabinetes/estações de trabalho para professores em Tempo Integral 

(vide subitem 5.4) 

 

5.8 Instalações sanitárias 

Q51 - Qual o seu grau de satisfação em relação às instalações 

sanitárias?  

Qual segmento pode responder? Todos 

 

5.9 Bibliotecas: infraestrutura 

Q52 - Qual o seu grau de satisfação em relação à infraestrutura 

da(s) biblioteca(s) que você utiliza na UNIRIO quanto: 

• à acessibilidade 

• à limpeza 

• à iluminação 

• à climatização 
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• aos Recursos tecnológicos (quadro interativo, Datashow, 

acesso à internet, etc.) 

Qual segmento pode responder? Todos 

 

5.10 Biblioteca: serviços e informatização. 

Q53 - Qual o seu grau de satisfação em relação aos serviços 

disponibilizados pela(s) Biblioteca(s) que você frequenta na 

UNIRIO? 

Qual segmento pode responder? Todos 

 

5.11 Bibliotecas: plano de atualização do acervo 

Q54 - Qual o seu grau de satisfação em relação a atualização do 

acervo da(s) biblioteca(s) que você frequenta na UNIRIO? 

Qual segmento pode responder? Todos 

 

5.12 Sala (s) de apoio de informática ou infraestrutura equivalente. & 

5.13 Recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação. 

Q55 - Qual o seu grau de satisfação em relação: 

• às salas de apoio de informática(acesso à internet, 

equipamentos de informática, atualização de softwares, 

etc.) 

• aos recursos de tecnologias de informação e comunicação 

(wifi, linhas telefônicas, acesso aos portais, etc.)  

Qual segmento pode responder? Todos 

 

5.14 laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas: 

infraestrutura física & 5.15 Laboratórios, ambientes e cenários para 

práticas didáticas: serviços. 
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Q56 - Qual o seu grau de satisfação em relação à infraestrutura 

física dos ambientes para práticas didáticas além da sala de aula 

(laboratórios ou núcleos)? 

Qual segmento pode responder? Todos 

 

5.16 Espaços de convivência e de alimentação 

(vide subitem 5.3) 

 

5.17 Estrutura dos polos EaD & 5.18 Ambiente virtual de Aprendizagem 

- AvA 

Q57 - Qual o seu grau de satisfação em relação à estrutura dos 

polos EaD quanto: 

• à acessibilidade 

• à limpeza 

• à iluminação 

• à climatização 

• aos recursos tecnológicos (quadro interativo, Datashow, 

acesso à internet, etc.) 

• quanto aos recursos de tecnologias de comunicação e 

informação (wi-fi, linhas telefônicas, acesso aos portais, 

etc.)? 

• ao Ambiente virtual de Aprendizagem – AvA 

Qual segmento pode responder? 1 e 10 

Q58 - Quais críticas e/ou sugestões você tem sobre a 

infraestrutura física da UNIRIO e/ou dos Pólos? 

Permitir que essa questão seja de livre escrita. 

Qual segmento pode responder? Todos 
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