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Curso:  Arquivologia – UNIRIO 
Fonte de dados:  Questionário 
Trabalho realizado entre: Setembro de 2016 a abril de 2017. 
Integrantes da Comissão : 

• Docentes: Luiz Cleber Gak (coordenador), Marcelo Nogueira de Siqueira e Bruno 
Ferreira Leite 

• Técnicos administrativos: Rodrigo de Resende Pinha e Juliana de Medeiros Afonso; 
• Discentes: Raquel Oliveira Melo, Priscila Ribeiro Marques Corrêa e Jéssica Pereira 

Vaz. 
 

1 – INTRODUÇÃO 
 
 A Comissão Interna de Avaliação de Curso (CIAC), instituída pela portaria n°. 246 
de 12 de abril de 2016, com efeitos retroativos a 01 de março de 2016, foi criada em 
atendimento à resolução da UNIRIO como segmento da estrutura de autoavaliação da 
Escola de Arquivologia. Com atribuições consultivas, propositivas e de assessoria sobre 
matéria de natureza avaliativa, a CIAC é co-responsável, junto ao Núcleo Docente 
Estruturante – NDE, pela avaliação das condições de implementação e consolidação dos 
Projetos Pedagógicos dos Cursos e oferta dos Cursos de Graduação, além de zelar pela 
qualidade dos mesmos. 

A metodologia e o cronograma de trabalho foram definidos em sua primeira reunião 
realizada em 05 de setembro de 2016. Foi elaborado um questionário que foi aplicado aos 
membros da comunidade acadêmica com a colaboração da Diretoria de Tecnologia da 
Informação e Comunicação (DTIC). Após a resposta dos questionários, a CIAC analisou 
os resultados sintetizando a avaliação que se apresenta a seguir. 

2 – ANÁLISE DAS CATEGORIAS  

2.1 – Sobre o corpo docente 
 
Total de respondentes em potencial:  28 docentes ligados à Escola de Arquivologia. 
Quantidade de respondentes:  23 docentes responderam. 

2.1.1 – Dimensão 1 - Organização Didático-pedagógic a 
 

1 – Tempo de serviço como Docente na Escola de Arqu ivologia:  A maioria dos 
respondentes atua na Escola de Arquivologia entre 4 e 9 anos.  

2 – Carga horária do corpo docente: A maioria dos professores trabalha no regime de 
40 horas com dedicação exclusiva.  

3 – Conhecimento sobre o Projeto Pedagógico do Curs o de Arquivologia: A maioria 
dos respondentes declarou conhecimento integral do Projeto Pedagógico do curso de 
Arquivologia. 

4 – Flexibilidade da estrutura curricular:  A maioria dos respondentes a percebe como 
satisfatória ou plenamente satisfatória.  

5 – Interdisciplinaridade da estrutura curricular:  A maioria dos respondentes a percebe 
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como satisfatória a razoável. 

6 – Articulação entre teoria e prática na estrutura  curricular: A maioria dos 
respondentes a percebe como razoável a satisfatória. 

7 – Ferramentas tecnológicas utilizadas pelos docen tes: A ferramenta apontada pela 
maioria foi o Power Point, em seguida vídeos e Facebook.   

8 – Número de orientandos: A maioria das respostas se dividiu igualmente entre bom, 
razoável e sem orientandos.  

9 – Representante de turma: A maioria dos respondentes a percebe como satisfatória.  

10 – Representação do Diretório Acadêmico:  A maioria dos respondentes a percebe 
como totalmente satisfatória ou satisfatória.  

11 – Representação do Diretório Central dos Estudan tes:  A maioria das respostas se 
dividiu igualmente entre satisfatória, razoável e insatisfatória. 

2.1.1.1 – Resumo da análise  
 

Considerando os dados acima, percebe-se um quadro de docentes estável, 
contudo, em atual processo de renovação; a carga horária é majoritariamente de 
professores 40h com dedicação exclusiva, o que direciona o curso para a experiência de 
pesquisa e extensão; há um bom índice de conhecimento do Projeto Político Pedagógico 
do curso, vide a importância de todos os docentes terem o conhecimento integral do 
documento; a maioria dos respondentes declara não ser satisfatória a articulação entre 
teoria e prática no curso, o que indica a necessidade de aprimorar esta questão. 
Considera-se a falta de infraestrutura como um dos motivos desta falta de articulação; 
observa-se como satisfatório o proveito de diversas ferramentas tecnológicas disponíveis 
como recurso didático; apresenta-se um quadro que demanda maior equilíbrio na 
distribuição de orientações; os representantes de turma e do Diretório Acadêmico de 
Arquivologia foram bem avaliados, o que não se pode dizer com relação aos 
representantes do Diretório Central dos Estudantes. Contudo, não é possível aprofundar 
conclusões a este respeito com os dados obtidos. 

2.1.2 – Dimensão 2 – Corpo Docente 
 

1 – Atuação da Direção da Escola : A maioria dos respondentes percebe a atuação da 
Direção da Escola como excelente e boa.  

• “A direção da Escola deveria ir com mais frequência nas salas de aula” 

• “Seria interessante implementar uma rotina de distribuição de TCCs II para 
avaliação, a fim de aprimorar a composição das bancas.” 

• “Extremamente proativa.” 

• “Proativa, dinâmica, sempre disposta a ouvir e a ajudar.” 

2 – Atuação da Coordenação do Bacharelado em Arquiv ologia da Escola : A maioria 
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dos respondentes percebe a atuação da Coordenação como excelente e boa. 

3 – Trabalho do Núcleo Docente Estruturante (NDE) e m relação aos estudos em 
torno do Projeto Pedagógico do Curso (PPC): A maioria dos docentes afirmou 
conhecer o resultado do trabalho do NDE. 

4 – Produtividade  das reuniões de Colegiado da Escola de Arquivologia : Somados, a 
maioria considera as reuniões produtivas ou totalmente produtivas.  

5 – Grau de satisfação com o trabalho, considerando  os seguintes aspectos : 

5.1- A chance de fazer uso de minhas habilidades: Somados, a maioria se considera 
satisfeita ou muito satisfeita. 

5.2 - A oportunidade de experimentar meus próprios métodos de trabalho: Somados, 
a maioria se considera satisfeita ou muito satisfeita.  

5.3 - O incentivo e o reconhecimento pelo trabalho realizado: Somados, a maioria se 
considera satisfeita ou muito satisfeita.  

5.4 - O incentivo que recebo para desenvolver pesqu isas e eventos: Os maiores 
índices, empatados, apontam que os professores se consideram satisfeitos ou nem 
satisfeitos nem insatisfeitos. 

5.5 - O diálogo e troca entre meus colegas docentes : A maioria não se considera nem 
satisfeita nem insatisfeita. 

5.6 - A disponibilidade de atendimento da Secretari a da Escola de Arquivologia: 
Somados, a maioria se considera satisfeita ou muito satisfeita. 

5.7 - A disponibilidade de atendimento da Direção d a Escola de Arquivologia: 
Somados, a maioria se considera satisfeita ou muito satisfeita. 

5.8 - A disponibilidade de atendimento da Coordenaç ão do Curso de Arquivologia: 
Somados, a maioria se considera satisfeita ou muito satisfeita. 

5.9 - A competência da Direção da Escola de Arquivo logia na tomada de decisões: 
Somados, a maioria se consideram satisfeita ou muito satisfeita. 

5.10 - A qualidade do planejamento das atividades d a Escola: Somados, a maioria se 
considera satisfeita ou muito satisfeita. 

5.11 - Horários e dias das reuniões de colegiado: Somados, a maioria se considera 
satisfeita ou muito satisfeita. 

5.12 - Comunicação com antecedência de datas de reu niões e eventos: Somados, a 
maioria se considera satisfeita ou muito satisfeita. 

5.13 - A quantidade de eventos promovidos pela Escola: Somados, a maioria se 
consideram satisfeita ou muito satisfeita. 

5.14 - A qualidade e relevância dos eventos promovi dos pela Escola: Somados, a 
maioria se considera satisfeita ou muito satisfeita. 

• “Não tenho condições de julgar o trabalho da coordenação do curso. Só uma 
observação: a disciplina que ministrei (Introdução às Ciências Sociais) é ofertada 
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como optativa, mas, para os alunos, é obrigatória.” 

• “Acredito que os eventos promovidos tanto pela Escola como pelos docentes 
precisam fazer parte de um cronograma geral” 

6 – Grau de satisfação com a atuação dos discentes na d isciplina, considerando os 
seguintes aspectos: 

6.1 – Assiduidade: A maioria se considera satisfeita.  

6.2 – Pontualidade: A maioria se considera insatisfeita. 

6.3 - Interesse pelas disciplinas: A maioria se considera satisfeita. 

6.4 - Participação nas aulas: A maioria se considera satisfeita. 

6.5 - Participação nas atividades extraclasse: A maioria se considera satisfeita. 

6.6 - Realização das tarefas solicitadas: A maioria se considera satisfeita. 

6.7 - Cumprimento de prazos: A maioria se considera satisfeita. 

6.8 - Capacidade de leitura: A maioria não se considera nem satisfeita nem insatisfeita.  

6.9 - Capacidade de escrita: A maioria se considera insatisfeita. 

6.10 - Capacidade de expressão oral: A maioria não se considera nem satisfeita nem 
insatisfeita.  

6.11 - Capacidade de desenvolver atividades em grup o: A maioria se considera 
satisfeita. 

6.12 – Desempenho: A maioria se considera satisfeita. 

6.13 – Urbanidade: A maioria se considera satisfeita. 

6.14 - Disponibilidade para atender seus professore s e dialogar com eles: A maioria 
se considera satisfeita. 

7 – Processo autoavaliativo, considerando os seguin tes aspectos: 

7.1 – Assiduidade: A maioria considera ótimo. 

7.2 – Pontualidade : A maioria considera ótimo. 

7.3 - Capacidade de comprometimento com o programa das disciplinas ministradas: 
A maioria considera ótimo. 

7.4 - Comprometimento em manter-se atualizado/acomp anhar o estado da arte das 
disciplinas ministradas: A maioria considera ótimo. 

7.5 - Utilização de referências bibliográficas em f ormato digital: A maioria considera 
entre bom e ótimo. 

7.6 - Disponibilidade para dialogar com os alunos: A maioria considera ótimo. 

7.7 - Disponibilidade para atender os alunos fora d a sala de aula, em horários 
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preestabelecidos: A maioria considera ótimo. 

7.8 - Incorporação do uso de ferramentas eletrônica s de informação e comunicação 
na interação com os estudantes: A maioria considera bom.  

7.9 - Quantidade de estudantes orientados em seus T CCs: A maioria considera bom. 

7.10 - Qualidade da orientação oferecida aos estuda ntes durante a realização de 
seus TCCs: A maioria considera entre bom e ótimo. 

7.11 - Utilização do SIE: A maioria deixou esse item sem resposta. Entre os docentes 
que responderam, a maioria considerou bom.  

7.12 - Utilização do Portal do Professor: A maioria considerou bom.  

7.13 - Produção acadêmica: A maioria considerou ótimo.  

7.14 - Conhecimento da estrutura e dos fluxos da Es cola de Arquivologia: A maioria 
considerou bom.  

7.15 - Participação nos eventos promovidos pela Esc ola de Arquivologia: A maioria 
considerou bom.  

7.16 - Participação nas reuniões da Escola e do cur so de Arquivologia: A maioria 
considerou ótimo. 

7.17 - Disponibilidade para participar de comissões , bancas examinadoras, entre 
outras: A maioria considerou ótimo. 

7.18 - Disponibilidade para ser submetido à avaliaç ão por parte dos alunos ao final 
das disciplinas: A maioria considerou ótimo. 

• “Portal do Professor: o programa da disciplina continua não visível para os 
estudantes.” 

2.1.2.1 – Resumo da análise  
 

A maioria dos professores se mostrou satisfeita com sua conduta e empenho na 
Escola de Arquivologia. Avaliaram bem Direção, Coordenação, Secretaria e NDE. O nível 
de satisfação caiu com relação a alguns aspectos discentes como pontualidade, 
capacidade de leitura, escrita e expressão. A comunicação entre o corpo docente também 
não parece estar atendendo às expectativas dos professores. 

2.1.3 – Dimensão 3 – Instalações Físicas 
 

1 - Disponibilidade de Equipamentos:  A maioria dos docentes considerou a 
disponibilidade de equipamentos regular a boa. 

2 - Limpeza:  A maioria dos docentes considerou a limpeza de boa a regular. 

3 - Iluminação:  A maioria dos docentes considerou a iluminação regular a boa. 
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4 - Acústica:  A maioria dos docentes considerou a acústica regular a boa. 

5 - Ventilação:  A maioria dos docentes considerou a ventilação regular. 

6 - Acessibilidade:  A maioria dos docentes considerou a acessibilidade boa. 

7 - Conservação:  A maioria dos docentes considera a conservação regular a boa. 

8 - Disponibilidade de recursos audiovisuais:  A maioria dos docentes considera a 
disponibilidade de recursos audiovisuais regular. 

9 - Dimensão do espaço em função das vagas oferecid as: A maioria dos docentes 
considera a dimensão do espaço em função das vagas oferecidas boa a regular. 

10 - Limpeza das salas de aula:  A maioria dos docentes considera a limpeza das salas 
regular a boa. 

11 - Iluminação das salas de aula:  A maioria dos docentes considera a Iluminação das 
salas regular a boa. 

12 - Acústica das salas de aula:  A maioria dos docentes considera a acústica das salas 
regular a boa. 

13 - Ventilação das salas de aula:  A maioria dos docentes considera a Ventilação das 
salas regular a ruim. 

14 - Acessibilidade das salas de aula: A maioria dos docentes considera a 
acessibilidade das salas regular a boa. 

15 - INVÁLIDA 

16 - Periódicos na Biblioteca: A maioria dos docentes desconhece os periódicos sobre 
Arquivologia disponíveis na biblioteca central relativos às áreas das disciplinas que 
ministram. 

17 - Comentários dos respondentes:  

• “Muitas das questões (sobretudo as de infra-estrutura, limpeza, equipamentos etc) 
atribuídas como de responsabilidade da EA são da responsabilidade do CCH ou da 
Reitoria.” 

• “Apesar das dificuldades, em grande parte internas da universidade, vejo que o 
corpo docente se dedica na medida do possível para atender as demandas 
solicitadas pelos alunos, e nesse sentido gostaria de destacar em especial a 
atuação da Direção da Escola de Arquivologia.” 

• “A direção e a coordenação devem circular mais pelas salas de aula mostrando-se 
solicitas e informando sobre as ações que estão desenvolvendo para melhorar as 
condições do CCH e da Escola.” 

• “Percebo que a interação entre os professores deve ser cada vez mais motivada, 
no intuito de aprimorarmos os conteúdos ministrados, bem como as metodologias 
de ensino, numa perspectiva colaborativa e global.” 

• “Eu acredito que poderíamos ter disciplinas optativas como Introdução à Economia 
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com foco para questões macroeconômicas com relação à Arquivologia e de Temas 
Contemporâneos, como Sustentabilidade aplicada à Arquivologia” 

 

2.1.3.1 – Resumo da análise  

 No geral, a maioria dos docentes considerou a infra-estrutura dentro e fora de sala 
de aula regular e demonstrou desconhecer os periódicos existentes na Biblioteca.  

2.2 – Sobre o corpo discente 
 
Total de respondentes em potencial:  237 
Quantidade de respondentes:  68 

2.2.1 – Dimensão 1 - Organização Didático-pedagógic a 
 

1- Ingresso:  A maioria dos alunos que respondeu o questionário ingressou em 2014 e 
2015. 

2- Idade:  A maioria tem entre 20 e 29 anos. 

3- Flexibilidade curricular:  A maioria considera a flexibilidade curricular satisfatória. 

4- Interdisciplinaridade:  A maioria considera a interdisciplinaridade curricular razoável 
para limitada. 

5- Articulação teoria e prática:  A maioria avaliou a articulação teoria e prática limitada. 

6- comentários dos respondentes:  

• “Precisa de ajustes principalmente em relação à relação da Arquivologia com as 
novas Tecnologias.” 

• “Articulação entre teoria e prática ainda estão distantes da realidade. 
Principalmente com a falta de laboratório.” 

• “Faltam laboratórios para as disciplinas de Classificação, Avaliação, Arranjo e 
Conservação.” 

• “Ausência de laboratórios para melhor aprendizado em relação a algumas 
disciplinas que necessitam de aulas práticas.” 

• “Na área de trabalho que um arquivista atua, onde se exige além de conhecimento 
teórico, se exige muito mais conhecimento prático, o curso não tem praticamente 
nada de prático na escola. A aula de OPA é muito mal aproveitada, apesar das 
professoras serem boas... na aula de OPA poderia, por exemplo, ensinar a como 
fazer um trabalho de consultoria, como oferecer o serviço, orçamentos etc…” 

• “Disciplinas cursadas no segundo semestre são totalmente teóricas e ficaram 
"soltas"...” 
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• “Tentei apresentar uma solicitação de mudança da grade curricular e não tive 
sucesso, simplesmente fui ouvido sobre a proposta, mas nem me fui chamado a 
explicar ou participar de alguma reunião de departamento. Fui ignorado.”  

• “Os pré-requisitos são desnecessários para alunos graduados.” 

• “Em relação à interdisciplinaridade, conheci apenas o professor Antonio que é 
administrador e o prof. João Marcus que ofertará uma disciplina nas CS. Fora isso, 
não ouço falar de integração com outros cursos.” 

• “Nas aulas vejo mais teoria do que prática.” 

 

7- Carga horária complementar: A maioria avaliou a carga horária destinada a 
atividades complementares satisfatória. 

8- Comunicação:  A maioria avaliou a comunicação entre discentes e docentes de boa a 
excelente 

9- comentários dos respondentes:  

• “Em relação às atividades complementares, acho que a carga horária é excessiva. 
Principalmente para um curso noturno. Infelizmente quem trabalha fica defasado 
nesse quesito.” 

• “Há um esforço da maioria dos professores em manter uma boa comunicação 
utilizando de vários recursos.” 

• “Há docentes que precisam de didática.” 

• “Difícil achar a escola de arquivologia funcionando no horário noturno.” 

• “Atualmente boa, pois, antes de algum professor se aposenta era muito difícil, pois, 
não cedia espaço para conversa e bom senso.” 

• “Só achei um pouco complicado a fase de escolher orientador. Acho que poderia 
ser feito uma programação (escala) dos professores disponíveis informando a 
áreas de atuação e colocar disponível no grupo da Unirio no Facebook ou outro 
local. Assim como tentar ao máximo atender os alunos por e-mails. pois não há 
necessidade de comparecer pra falar pessoalmente o que poderia ser feito através 
de correio eletrônico. Muito mais ágil e prático, além de facilitar a vida do estudante 
que faz estágios.” 

• “Atualmente, estou com um segundo orientador que facilitou muito a elaboração do 
TCC, mas no início é muito complicado ter que dar conta de fazer o TCC e ir a 
procura de orientador. Por isso quanto mais comunicação nessa etapa o aluno se 
sentirá mais confortável para desenvolver seu trabalho sem estresse ou 
preocupação.” 

• “A grande maioria dos professores está disponível para tirar dúvidas fora de horário 
de aula, inclusive, por e-mail ou FB.” 

• “Os professores prestam atenção nas opiniões dos alunos.” 
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10- TCC: A maioria declarou ainda não estar fazendo TCC, mas dentre os que já estão 
elaborando TCC, a orientação recebida foi bem avaliada. 

11- Quantidade de disciplinas obrigatórias:  A maioria considera de boa a regular a 
quantidade de disciplinas obrigatórias 

12- Variedade das disciplinas obrigatórias:  A maioria considera de boa a regular a 
variedade do conteúdo das disciplinas obrigatórias 

13- Qualidade do conteúdo das disciplinas obrigatórias:  A maioria considera de boa a 
regular a qualidade do conteúdo das disciplinas obrigatórias 

14- Atualidade do Conteúdo das disciplinas obrigatórias : A maioria avalia de bom a 
regular a atualidade dos conteúdos das disciplinas obrigatórias. 

15- Distribuição dos horários das disciplinas obrigató rias:  A maioria considera boa a 
distribuição dos horários das disciplinas obrigatórias. 

16- Quantidade de disciplinas optativas ofertada a cad a semestre: A maioria avaliou 
de regular a boa a quantidade de disciplinas optativas ofertadas 

17- Variedade de disciplinas optativas:  A maioria avaliou de regular a boa a variedade 
de disciplinas optativas ofertadas a cada semestre. 

18- Qualidade do conteúdo das disciplinas optativas:  A maioria avaliou de bom a 
regular a qualidade do conteúdo das disciplinas optativas. 

19- Atualidade do conteúdo das disciplinas optativas:  A maioria avaliou de bom a 
regular a atualidade do conteúdo das disciplinas optativas 

20- Distribuição do horário das disciplinas optativas:  A maioria avaliou de bom a 
regular a distribuição das disciplinas optativas. 

2.2.1.1 – Resumo da análise  

  

 O perfil dos discentes que responderam ao questionário é, em sua maioria, de 
estudantes do 4° ao 6° período entre 20 e 29 anos. Avaliam as disciplinas obrigatórias e 
optativas de forma regular e demonstram insatisfação quanto a interdisciplinaridade e 
atualização das mesmas. A articulação entre teoria e prática é avaliada como limitada. 

2.2.2 – Dimensão 2 – Corpo Docente 

 

1- Assiduidade:  A maioria considerou a assiduidade dos professores satisfatória. 

2- Pontualidade:  A maioria considerou a pontualidade dos professores satisfatória. 

3- Didática:  A maioria considerou a didática dos professores satisfatória a regular. 

4- Atualidade do conteúdo:  A maioria considerou a atualidade do conteúdo das aulas 
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satisfatória a regular. 

5- Disponibilidade:  A maioria considerou satisfatória a disponibilidade dos professores 
em atender os alunos. 

6- Autoavaliação: A maioria considerou satisfatória a disposição para realização, ao final 
do semestre, de avaliação junto aos alunos acerca da disciplina. 

7- Comentários dos respondentes:  

• “Infelizmente, alguns professores, embora tenham muito conhecimento de sua área 
e sejam bons profissionais arquivistas, falham na parte pedagógica e didática de 
ensino. É comum se restringirem a metodologia de leitura prévia do aluno e 
discussão em aula. Embora seja uma metodologia relevante, não é a única e ainda 
pode não atingir os objetivos quando as discussões divagam por temas variados e 
não constroem uma lógica de encadeamento de ideias.” 

• “Alguns docentes não tem didática alguma em sala de aula.” 

• “Observa-se que alguns professores apresentam deficiência em relação à didática 
dentro de sala de aula; Apesar de ter marcado como " boa" o item de "atualidade 
dos conteúdos apresentados em aula", nota-se que em algumas disciplinas 
apresentam conteúdos desatualizados.” 

• “Pontualidade deveria ser obrigatória também no momento de SAIR. Pois já saí de 
aula às 22:20h!!!” 

• “O professor não dispõe de um espaço físico e confortável, para ele e nem para 
atender o aluno de maneira satisfatória.” 

• “A maioria dos professores nunca falta e respeita o horário em que os alunos 
podem estar em sala de aula.” 

• “Há professores com didática excelente e outros com didática muito ruim, mas a 
maioria se mantém na média.” 

• “Até hoje, apenas poucos professores solicitaram avaliação ao fim do curso.” 

 

8- Programa de disciplinas:  A maioria declarou conhecer o programa de disciplinas 

9- Fonte do Programa de disciplinas: A maioria declarou ter sido disponibilizado pelos 
professores 

10- Cumprimento do programa:  A maioria declarou que o programa está sendo 
cumprido. 

11- Comentários dos respondentes:  

• “Estou recebendo atenção muito boa da parte de meu professor e orientador. Muito 
boa a preocupação dela e sua metodologia objetiva de tratar comigo. Gostei.” 

• “No geral, todos os professores fornecem o programa de sua disciplina no primeiro 
dia de aula, inclusive, com o calendário do que será tratado em cada aula.” 
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12- Atividades extraclasse:  A maioria considerou que as atividades extraclasses 
adequadas aos programas de disciplinas. 

13- Opinião dos alunos:  A maioria considera que a opinião dos alunos é levada em 
consideração pela Direção da Escola de Arquivologia. 

14- Disponibilidade da Direção:  A maioria dos alunos considerou excelente a 
disponibilidade da Direção da Escola de Arquivologia. 

15- Qualidade de atendimento:  A maioria dos alunos considerou excelente a qualidade 
no atendimento da Direção da Escola de Arquivologia. 

16- Comentários dos respondentes  

• “A Direção é excepcional.” 

• “A qualidade do atendimento aos alunos é boa, mas falta uma melhor 
disponibilidade para o atendimento aos alunos.” 

• “Quando encontra funcionando.” 

• “A atual direção tem uma preocupação, dedicação e grande interesse em sempre 
beneficiar o aluno no que for possível. E nunca prejudicar.” 

• “Nessa questão também acho que deveria ser posto no Facebook ou outro lugar 
(mural) os horários de cada mês de como ira funcionar. Pois a cada mês, 
principalmente perto do recesso os alunos ficam perdidos nos horários que mudam 
um pouco.” 

2.2.2.1 – Resumo da análise  

  

 Dentro dos parâmetros analisados, os discentes de Arquivologia da UNIRIO 
demonstraram satisfação com a atuação do corpo docente e da Direção da Escola de 
Arquivologia. Apenas a didática dos professores e a atualidade dos conteúdos tiveram 
tendência a regular, mas ainda satisfatório. 

2.2.3 – Dimensão 3 – Instalações Físicas  

 

1- Laboratório de Conservação e Restauração:  Nos quesitos iluminação, ventilação, 
limpeza, relação espaço/n° de alunos, conservação, comodidade e acessibilidade, a 
maioria considerou a sala do laboratório de Conservação e Restauração Regular. 
Entretanto, no quesito Equipamentos, o Laboratório foi avaliado como péssimo. 

2- Bebedouros: A maioria avaliou as condições dos bebedouros como péssimas. 

3- Banheiros:  A maioria avaliou as condições dos banheiros como péssimas. 

4- Elevadores:  A maioria avaliou as condições dos elevadores como péssimas. 

5- Limpeza e conforto dos ambientes:  A maioria considerou ruim a limpeza e conforto 
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dos ambientes 

6- Acesso ao prédio: A maioria avaliou regular o acesso ao prédio. 

7- Escadas e Rampas:  A maioria avaliou como boas as condições das escadas e 
rampas. 

8- Acessibilidade:  A maioria avaliou como boas as condições de acesso a pessoas com 
deficiência 

9- Apoio Médico:  A maioria avaliou o apoio médico como péssimo. 

10- Saídas de emergência:  A maioria avaliou as saídas de emergência como péssimas 

11- Equipamentos de incêndio:  A maioria avaliou os equipamentos de incêndio como 
péssimos 

12- Placas de Sinalização:  A maioria avaliou a sinalização como péssima 

13- Número de alunos por turma:  A maioria avaliou como bom o número de alunos por 
turma 

14- Disponibilidade de equipamentos:  A maioria avaliou como razoável a 
disponibilidade de equipamentos. 

15- Salas de aula: A maioria avaliou como razoável os quesitos limpeza, iluminação e 
ventilação das salas de aula. 

16- Biblioteca Central: A maioria declarou não fazer uso da Biblioteca central. Mas 
dentro dos que se declararam usuários, a maioria encontrou bibliografia indicada pelos 
professores. 

17- Comentários dos respondentes:   

• “A vez que precisei de alguma obra não encontrei. Por isso deixei de frequentar. E 
não foi bom o atendimento por parte dos funcionários. É tudo muito ruim.” 

• “No apoio médico, saídas de emergência, equipamento de incêndio e placas de 
sinalização. preferi não avaliar, até porque não vi nenhum desses itens apontados 
no prédio do CCH... o que é muito preocupante. Mas ao retornar tentarei observar 
melhor.” 

• “Não utilizo a biblioteca para empréstimos, já que a maioria dos professores 
disponibiliza os textos de sala de aula em PDF. Mas o espaço para estudo é 
maravilhoso.” 

18- Disponibilidade de Periódicos especializados:  A maioria considerou razoável a 
disponibilidade de periódicos especializados. 

19- Atendimento:  A maioria avaliou como bom o atendimento na Biblioteca central, 
Protocolo, Pró-reitoria de graduação e Pró-reitoria de assuntos estudantis. No entanto, 
muitos alunos não responderam nos quesitos pró-reitorias. 

20- Secretaria:  A maioria avaliou o horário de funcionamento de bom a regular. O número 
de funcionários foi avaliado como regular e a assiduidade dos funcionários como boa, 
assim como a disponibilidade para atendimento aos alunos. Já a qualidade no 
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atendimento aos alunos foi avaliada como excelente. 

21- comentários dos respondentes:  

• “Em alguns momentos me parece que alguns docentes se perdem em relação ao 
conteúdo e acabam por não finalizar o que está proposto na diretriz da matéria.” 

• “Talvez falte eventos que interajam alunos dos diversos cursos ministrados no 
campus. Obrigado” 

• “Existe apoio médico no CCH?” 

• “As respostas dos requerimentos entregues na secretaria da escola de Arquivologia 
demoram muito tempo, MESES. É necessária a contratação de mais mão de obra. 
Um simples requerimento não pode demorar 4 ou 5 meses para ser respondido 
como acontece hoje.” 

• “Falta matérias de consideração primordial para a formação do aluno, ligada ao 
Direito. Permitir ao aluno participar de reunião de departamento no que diz respeito 
a esses assuntos citados e não só o diretório, pois, são imaturos e não percebem 
algumas coisas. Para de mudar o currículo todo ano. Abrir a secretaria na parte da 
manhã também. Instituir o curso de Licenciatura. Além de licenciar em arquivologia, 
ser também com ênfase em história e ou pedagogia. Isso proporciona mais campo 
mercadológico para o Arquivista, desvencilha ele da submissão da História, e 
permite que caso seja regulamentada a profissão de téc. de arquivo no nível 
médio, o Licenciado em História não tomaria o lugar o Licenciado em Arquivologia. 
Pensem nisso com muita atenção. Isso vai a acontecer se a Esc. de Arquivologia 
não se blindar e não der o primeiro passo no âmbito nacional e sair na frente. Falta 
muito isso. 

• “O curso é muito bom! A escola de arquivologia conta com um corpo docente 
formado por profissionais atenciosos e comprometidos.” 

• “Acredito que falta mais recursos para realizar os estudos como por exemplo: 
computadores, laboratórios e audiovisuais.” 

• “Gostei do retorno do restaurante.” 

• “O curso é muito bom. Só precisa ser atualizado a cada ano. Pois nos estágios 
reparamos o quanto estamos ainda na teoria. Precisa caminhar paralelamente com 
as novas mudanças nesse novo mundo mais acelerado e dinâmico.” 

2.2.2.1 – Resumo da análise  

  

 Dentro dos parâmetros analisados, a infra-estrutura é motivo de grande 
insatisfação dos alunos de arquivologia da UNIRIO. É nítida a insatisfação tanto com a 
conservação quanto com a administração predial. No entanto, a avaliação da Biblioteca e 
da secretaria da Escola de Arquivologia são positivas. Já o protocolo, assim como pró-
reitorias de Graduação e de Assuntos estudantis têm avaliação razoável. 
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3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES  
 

 Como a primeira avaliação interna da Escola de Arquivologia da UNIRIO, este 
relatório se faz um importante instrumento de autoconhecimento e ferramenta para 
implantação de melhorias no curso. Reconhecemos que o número de discentes que 
respondeu ao questionário foi pequeno, talvez pelo fato de o email-convite para o 
questionário ter sido disparado pelo DTIC como mala direta, que geralmente cai na caixa 
de spam. Além disso, o convite foi feito através do email de cadastro da CIAC, que 
pertence ao técnico-administrativo da pós-graduação e, infelizmente, a grande maioria 
dos discentes não conhece o técnico Rodrigo. Entretanto, o número de respondentes 
atendeu à amostragem estatística necessária para compreensão da opinião do corpo 
discente. Sugerimos que na próxima avaliação, seja criado um email próprio para a CIAC 
disparar os emails-convite. E que seja reforçada a importância da participação junto aos 
alunos, através de palestras, comunicados em sala de aula e mala direta. 

 A Comissão Interna de Avaliação acredita que a participação dos egressos seria 
interessante para uma melhor compreensão avaliativa da Escola de Arquivologia. E um 
questionário chegou a ser elaborado para eles. Contudo, por questões operacionais, o 
DTIC não pôde aplicá-lo. Sugerimos a utilização de outra plataforma em futuras consultas 
que possibilite a inclusão dos egressos. 

 No questionário dos Docentes, a pergunta “De acordo com o indicador do MEC, 
cada título da bibliografia complementar das unidades curriculares, deve estar disponível 
na biblioteca com, pelo menos, dois exemplares. Você tem conhecimento do número de 
exemplares existentes na Biblioteca Central sobre Arquivologia de cada título constante 
da bibliografia complementar de cada uma das disciplinas que você ministra?” está 
incorreta. O MEC sugere a disponibilidade de dois exemplares da bibliografia BÁSICA e 
não COMPLEMENTAR. Só reparamos o erro na pergunta na fase de análise dos 
resultados e consideramos os dados obtidos inválidos, pois o professor pode desconhecer 
a bibliografia complementar, mas conhecer a bibliografia básica. 

 Tendo em vista muitos problemas estruturais, principalmente prediais, apontados 
por docentes e discentes e considerando que a maioria deles tem potencial de resolução 
com a construção do novo prédio do CCH, se faz necessário manter estreita a relação 
com a Decania e Reitoria com intuito de acompanhar e cobrar que o espaço que está 
sendo preparado atenda às necessidades do curso de Arquivologia e dos demais cursos 
do CCH que, direta e indiretamente, influenciam a rotina de todos. 

 Sugerimos que seja estimulado o diálogo e cooperação entre o corpo docente e 
discente, tendo por base esta presente avaliação. Um seminário ou uma mesa redonda 
poderia ser planejada neste sentido, servindo inclusive para que possa dar subsídios nas 
discussões sobre oferecimento de disciplinas, horários e avaliações individuais de 
docentes. 

 

 



Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Resultados

Questionário 878141

Número de registros nesta consulta: 23
Total de registros no questionário: 23
Percentagem do total: 100.00%

                                      página 1 / 181



Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para A1

Há quanto tempo você atua como  docente na EA? 

Resposta Contagem Percentagem
De 0 a 3 anos (SQ001) 5 22.73%  
De 4 a 9 anos (SQ002) 10 45.45%  
De 10 a 19 anos (SQ003) 2 9.09%  
De 20 a 29 anos (SQ004) 1 4.55%  
30 anos ou mais (SQ005) 4 18.18%  
Outros (SQ006) 0 0.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para A1

Há quanto tempo você atua como  docente na EA? 
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para A2

Qual sua carga horária contratual de trabalho?

Resposta Contagem Percentagem
20 horas (SQ001) 6 27.27%  
40 horas (SQ002) 1 4.55%  
40 horas com Dedicação Exclusiva (SQ003) 15 68.18%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para A2

Qual sua carga horária contratual de trabalho?
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para B1

Você tem conhecimento da íntegra do texto do Projeto Pedagógico do Curso - PPC do curso de
Arquivologia da EA? 

Resposta Contagem Percentagem
Sim (SQ001) 12 54.55%  
Não (SQ002) 8 36.36%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para B1

Você tem conhecimento da íntegra do texto do Projeto Pedagógico do Curso - PPC do curso de
Arquivologia da EA? 
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para B2(SQ001)

Em relação à estrutura curricular do curso de Arquivologia, como você avalia os seguintes
aspectos:      * Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:      [Flexibilidade]

Resposta Contagem Percentagem
Inexistente (A1) 1 4.55%  
Limitada (A2) 2 9.09%  
Razoável (A3) 4 18.18%  
Satisfatória (A4) 10 45.45%  
Plenamente satisfatória (A5) 3 13.64%  
Sem resposta 2 9.09%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para B2(SQ001)

Em relação à estrutura curricular do curso de Arquivologia, como você avalia os seguintes
aspectos:      * Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:      [Flexibilidade]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para B2(SQ002)

Em relação à estrutura curricular do curso de Arquivologia, como você avalia os seguintes
aspectos:      * Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:      [Interdisciplinaridade]

Resposta Contagem Percentagem
Inexistente (A1) 1 4.55%  
Limitada (A2) 1 4.55%  
Razoável (A3) 8 36.36%  
Satisfatória (A4) 8 36.36%  
Plenamente satisfatória (A5) 2 9.09%  
Sem resposta 2 9.09%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para B2(SQ002)

Em relação à estrutura curricular do curso de Arquivologia, como você avalia os seguintes
aspectos:      * Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:      [Interdisciplinaridade]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para B2(SQ003)

Em relação à estrutura curricular do curso de Arquivologia, como você avalia os seguintes
aspectos:      * Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:      [Articulação entre

Teoria e Prática]

Resposta Contagem Percentagem
Inexistente (A1) 1 4.55%  
Limitada (A2) 3 13.64%  
Razoável (A3) 9 40.91%  
Satisfatória (A4) 4 18.18%  
Plenamente satisfatória (A5) 2 9.09%  
Sem resposta 3 13.64%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para B2(SQ003)

Em relação à estrutura curricular do curso de Arquivologia, como você avalia os seguintes
aspectos:      * Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:      [Articulação entre

Teoria e Prática]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para B3

Assinale as ferramentas que você utiliza em suas disciplinas:     *Por favor, escolha as opções
que se aplicam:     

Resposta Contagem Percentagem
Twitter (SQ001) 0 0.00%  
You Tube (SQ002) 6 27.27%  
Google Docs (SQ003) 7 31.82%  
Skype (SQ004) 0 0.00%  
Facebook (SQ005) 9 40.91%  
Moodle (SQ006) 0 0.00%  
Power Point (SQ007) 16 72.73%  
Dropbox (SQ008) 3 13.64%  
Video (SQ009) 11 50.00%  
Wikipedia (SQ010) 0 0.00%  
Outros (SQ011) 13 59.09%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para B3

Assinale as ferramentas que você utiliza em suas disciplinas:     *Por favor, escolha as opções
que se aplicam:     
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para B4

Como você avalia o número de alunos que teve como orientandos no dois últimos semestres no
TCC? 

Resposta Contagem Percentagem
Excessivo (SQ001) 0 0.00%  
Alto (SQ002) 1 4.55%  
Razoável (SQ003) 7 31.82%  
Bom (SQ004) 7 31.82%  
Excelente (SQ005) 0 0.00%  
Não tive orientandos (SQ006) 7 31.82%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para B4

Como você avalia o número de alunos que teve como orientandos no dois últimos semestres no
TCC? 
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para B5(SQ001)

Como você avalia a participação da representação estudantil      * Por favor, escolha a resposta
adequada para cada item:      [Representante de turma]

Resposta Contagem Percentagem
Totalmente insatisfatória (A1) 2 9.09%  
Insatisfatória (A2) 2 9.09%  
Razoável (A3) 2 9.09%  
Satisfatória (A4) 6 27.27%  
Totalmente satisfatória (A5) 2 9.09%  
Sem resposta (A6) 2 9.09%  
Sem resposta 6 27.27%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para B5(SQ001)

Como você avalia a participação da representação estudantil      * Por favor, escolha a resposta
adequada para cada item:      [Representante de turma]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para B5(SQ002)

Como você avalia a participação da representação estudantil      * Por favor, escolha a resposta
adequada para cada item:      [Diretório Acadêmico]

Resposta Contagem Percentagem
Totalmente insatisfatória (A1) 1 4.55%  
Insatisfatória (A2) 1 4.55%  
Razoável (A3) 3 13.64%  
Satisfatória (A4) 6 27.27%  
Totalmente satisfatória (A5) 6 27.27%  
Sem resposta (A6) 0 0.00%  
Sem resposta 5 22.73%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para B5(SQ002)

Como você avalia a participação da representação estudantil      * Por favor, escolha a resposta
adequada para cada item:      [Diretório Acadêmico]

                                     página 21 / 181

/limesurvey/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/878141


Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para B5(SQ003)

Como você avalia a participação da representação estudantil      * Por favor, escolha a resposta
adequada para cada item:      [DCE]

Resposta Contagem Percentagem
Totalmente insatisfatória (A1) 1 4.55%  
Insatisfatória (A2) 3 13.64%  
Razoável (A3) 3 13.64%  
Satisfatória (A4) 3 13.64%  
Totalmente satisfatória (A5) 0 0.00%  
Sem resposta (A6) 2 9.09%  
Sem resposta 10 45.45%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para B5(SQ003)

Como você avalia a participação da representação estudantil      * Por favor, escolha a resposta
adequada para cada item:      [DCE]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C1

Numa escala de 1 a 5, onde "1" equivale a "Péssimo" e "5" equivale a Excelente, qual a sua
percepção em relação à atuação da Direção da EA? *Favor escolher apenas uma das opções a

seguir

Resposta Contagem Percentagem
1 (A1) 1 5.00%  
2 (A2) 1 5.00%  
3 (A3) 3 15.00%  
4 (A4) 6 30.00%  
5 (A5) 7 35.00%  
Comentários 4 20.00%  
Sem resposta 2 10.00%  

ID Resposta
5 A direção da Escola deveria ir com mais frequência nas salas de aula
8 Seria interessante implementar uma rotina de distribuição de TCCs II para

avaliação, a fim de aprimorar a composição das bancas.
10 Extremamente proativa.
17 Pro-ativa, dinâmica, sempre disposta a ouvir e a ajudar.
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C1

Numa escala de 1 a 5, onde "1" equivale a "Péssimo" e "5" equivale a Excelente, qual a sua
percepção em relação à atuação da Direção da EA? *Favor escolher apenas uma das opções a

seguir
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C2

Numa escala de 1 a 5, onde "1" equivale a "Péssimo" e "5" equivale a "Excelente", qual a sua
percepção em relação à atuação da Coordenação do Bacharelado em Arquivologia da EA? 

Resposta Contagem Percentagem
1 (SQ001) 0 0.00%  
2 (SQ002) 3 15.00%  
3 (SQ003) 3 15.00%  
4 (SQ004) 6 30.00%  
5 (SQ005) 6 30.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C2

Numa escala de 1 a 5, onde "1" equivale a "Péssimo" e "5" equivale a "Excelente", qual a sua
percepção em relação à atuação da Coordenação do Bacharelado em Arquivologia da EA? 
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C3

Você conhece o resultado do trabalho do Núcleo Docente Estruturante -  NDE em relação aos
estudos em torno do Projeto Pedagógico do Curso -  PPC? 

Resposta Contagem Percentagem
Sim (SQ001) 11 55.00%  
Não (SQ002) 8 40.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C3

Você conhece o resultado do trabalho do Núcleo Docente Estruturante -  NDE em relação aos
estudos em torno do Projeto Pedagógico do Curso -  PPC? 
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C4

Numa escala de 1 a 5, onde "1" corresponde a "Totalmente Improdutiva" e "5" corresponde a
"Totalmente Produtiva", qual sua percepção quanto a qualidade das reuniões de Colegiado da

Escola de Arquivologia ? 

Resposta Contagem Percentagem
1 (SQ001) 1 5.00%  
2 (SQ002) 1 5.00%  
3 (SQ003) 3 15.00%  
4 (SQ004) 9 45.00%  
5 (SQ005) 5 25.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C4

Numa escala de 1 a 5, onde "1" corresponde a "Totalmente Improdutiva" e "5" corresponde a
"Totalmente Produtiva", qual sua percepção quanto a qualidade das reuniões de Colegiado da

Escola de Arquivologia ? 
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C5(SQ001)

Indique o grau de satisfação com o seu  trabalho, considerando os aspectos abaixo
relacionados:     Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:      [A chance de fazer

uso de minhas habilidades]

Resposta Contagem Percentagem
Muito insatisfeito (A1) 0 0.00%  
Insatisfeito (A2) 1 5.00%  
Nem insatisfeito nem satisfeito (A3) 1 5.00%  
Satisfeito (A4) 12 60.00%  
Muito satisfeito (A5) 6 30.00%  
Sem resposta 0 0.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C5(SQ001)

Indique o grau de satisfação com o seu  trabalho, considerando os aspectos abaixo
relacionados:     Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:      [A chance de fazer

uso de minhas habilidades]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C5(SQ002)

Indique o grau de satisfação com o seu  trabalho, considerando os aspectos abaixo
relacionados:     Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:      [A oportunidade de

experimentar meus próprios métodos de trabalho]

Resposta Contagem Percentagem
Muito insatisfeito (A1) 0 0.00%  
Insatisfeito (A2) 2 10.00%  
Nem insatisfeito nem satisfeito (A3) 1 5.00%  
Satisfeito (A4) 10 50.00%  
Muito satisfeito (A5) 7 35.00%  
Sem resposta 0 0.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C5(SQ002)

Indique o grau de satisfação com o seu  trabalho, considerando os aspectos abaixo
relacionados:     Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:      [A oportunidade de

experimentar meus próprios métodos de trabalho]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C5(SQ003)

Indique o grau de satisfação com o seu  trabalho, considerando os aspectos abaixo
relacionados:     Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:      [O incentivo e o

reconhecimento pelo trabalho realizado]

Resposta Contagem Percentagem
Muito insatisfeito (A1) 1 5.00%  
Insatisfeito (A2) 2 10.00%  
Nem insatisfeito nem satisfeito (A3) 3 15.00%  
Satisfeito (A4) 10 50.00%  
Muito satisfeito (A5) 4 20.00%  
Sem resposta 0 0.00%  

                                     página 36 / 181



Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C5(SQ003)

Indique o grau de satisfação com o seu  trabalho, considerando os aspectos abaixo
relacionados:     Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:      [O incentivo e o

reconhecimento pelo trabalho realizado]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C5(SQ004)

Indique o grau de satisfação com o seu  trabalho, considerando os aspectos abaixo
relacionados:     Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:      [O incentivo que

recebo para desenvolver pesquisas e eventos]

Resposta Contagem Percentagem
Muito insatisfeito (A1) 0 0.00%  
Insatisfeito (A2) 4 20.00%  
Nem insatisfeito nem satisfeito (A3) 6 30.00%  
Satisfeito (A4) 6 30.00%  
Muito satisfeito (A5) 2 10.00%  
Sem resposta 2 10.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C5(SQ004)

Indique o grau de satisfação com o seu  trabalho, considerando os aspectos abaixo
relacionados:     Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:      [O incentivo que

recebo para desenvolver pesquisas e eventos]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C5(SQ005)

Indique o grau de satisfação com o seu  trabalho, considerando os aspectos abaixo
relacionados:     Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:      [O diálogo e troca

entre meus colegas docentes]

Resposta Contagem Percentagem
Muito insatisfeito (A1) 1 5.00%  
Insatisfeito (A2) 1 5.00%  
Nem insatisfeito nem satisfeito (A3) 8 40.00%  
Satisfeito (A4) 6 30.00%  
Muito satisfeito (A5) 3 15.00%  
Sem resposta 1 5.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C5(SQ005)

Indique o grau de satisfação com o seu  trabalho, considerando os aspectos abaixo
relacionados:     Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:      [O diálogo e troca

entre meus colegas docentes]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C5(SQ006)

Indique o grau de satisfação com o seu  trabalho, considerando os aspectos abaixo
relacionados:     Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:      [A disponibilidade de

atendimento da Secretaria da Escola de Arquivologia]

Resposta Contagem Percentagem
Muito insatisfeito (A1) 0 0.00%  
Insatisfeito (A2) 0 0.00%  
Nem insatisfeito nem satisfeito (A3) 3 15.00%  
Satisfeito (A4) 6 30.00%  
Muito satisfeito (A5) 10 50.00%  
Sem resposta 1 5.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C5(SQ006)

Indique o grau de satisfação com o seu  trabalho, considerando os aspectos abaixo
relacionados:     Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:      [A disponibilidade de

atendimento da Secretaria da Escola de Arquivologia]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C5(SQ007)

Indique o grau de satisfação com o seu  trabalho, considerando os aspectos abaixo
relacionados:     Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:      [A disponibilidade de

atendimento da Direção da Escola de Arquivologia]

Resposta Contagem Percentagem
Muito insatisfeito (A1) 0 0.00%  
Insatisfeito (A2) 0 0.00%  
Nem insatisfeito nem satisfeito (A3) 2 10.00%  
Satisfeito (A4) 7 35.00%  
Muito satisfeito (A5) 10 50.00%  
Sem resposta 1 5.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C5(SQ007)

Indique o grau de satisfação com o seu  trabalho, considerando os aspectos abaixo
relacionados:     Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:      [A disponibilidade de

atendimento da Direção da Escola de Arquivologia]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C5(SQ008)

Indique o grau de satisfação com o seu  trabalho, considerando os aspectos abaixo
relacionados:     Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:      [A disponibilidade de

atendimento da Coordenação do Curso de Arquivologia]

Resposta Contagem Percentagem
Muito insatisfeito (A1) 0 0.00%  
Insatisfeito (A2) 0 0.00%  
Nem insatisfeito nem satisfeito (A3) 4 20.00%  
Satisfeito (A4) 6 30.00%  
Muito satisfeito (A5) 7 35.00%  
Sem resposta 3 15.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C5(SQ008)

Indique o grau de satisfação com o seu  trabalho, considerando os aspectos abaixo
relacionados:     Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:      [A disponibilidade de

atendimento da Coordenação do Curso de Arquivologia]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C5(SQ014)

Indique o grau de satisfação com o seu  trabalho, considerando os aspectos abaixo
relacionados:     Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:      [A competência da

Direção da Escola de Arquivologia na tomada de decisões]

Resposta Contagem Percentagem
Muito insatisfeito (A1) 0 0.00%  
Insatisfeito (A2) 1 5.00%  
Nem insatisfeito nem satisfeito (A3) 2 10.00%  
Satisfeito (A4) 7 35.00%  
Muito satisfeito (A5) 8 40.00%  
Sem resposta 2 10.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C5(SQ014)

Indique o grau de satisfação com o seu  trabalho, considerando os aspectos abaixo
relacionados:     Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:      [A competência da

Direção da Escola de Arquivologia na tomada de decisões]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C5(SQ009)

Indique o grau de satisfação com o seu  trabalho, considerando os aspectos abaixo
relacionados:     Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:      [A qualidade do

planejamento das atividades da Escola]

Resposta Contagem Percentagem
Muito insatisfeito (A1) 1 5.00%  
Insatisfeito (A2) 1 5.00%  
Nem insatisfeito nem satisfeito (A3) 2 10.00%  
Satisfeito (A4) 11 55.00%  
Muito satisfeito (A5) 3 15.00%  
Sem resposta 2 10.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C5(SQ009)

Indique o grau de satisfação com o seu  trabalho, considerando os aspectos abaixo
relacionados:     Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:      [A qualidade do

planejamento das atividades da Escola]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C5(SQ010)

Indique o grau de satisfação com o seu  trabalho, considerando os aspectos abaixo
relacionados:     Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:      [Horários e dias das

reuniões de colegiado]

Resposta Contagem Percentagem
Muito insatisfeito (A1) 0 0.00%  
Insatisfeito (A2) 1 5.00%  
Nem insatisfeito nem satisfeito (A3) 4 20.00%  
Satisfeito (A4) 10 50.00%  
Muito satisfeito (A5) 4 20.00%  
Sem resposta 1 5.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C5(SQ010)

Indique o grau de satisfação com o seu  trabalho, considerando os aspectos abaixo
relacionados:     Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:      [Horários e dias das

reuniões de colegiado]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C5(SQ011)

Indique o grau de satisfação com o seu  trabalho, considerando os aspectos abaixo
relacionados:     Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:      [Comunicação com

antecedência de datas de reuniões e eventos]

Resposta Contagem Percentagem
Muito insatisfeito (A1) 0 0.00%  
Insatisfeito (A2) 0 0.00%  
Nem insatisfeito nem satisfeito (A3) 1 5.00%  
Satisfeito (A4) 12 60.00%  
Muito satisfeito (A5) 6 30.00%  
Sem resposta 1 5.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C5(SQ011)

Indique o grau de satisfação com o seu  trabalho, considerando os aspectos abaixo
relacionados:     Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:      [Comunicação com

antecedência de datas de reuniões e eventos]

                                     página 55 / 181

/limesurvey/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/878141


Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C5(SQ012)

Indique o grau de satisfação com o seu  trabalho, considerando os aspectos abaixo
relacionados:     Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:      [A quantidade de

eventos promovidos pela Escola]

Resposta Contagem Percentagem
Muito insatisfeito (A1) 0 0.00%  
Insatisfeito (A2) 0 0.00%  
Nem insatisfeito nem satisfeito (A3) 4 20.00%  
Satisfeito (A4) 12 60.00%  
Muito satisfeito (A5) 3 15.00%  
Sem resposta 1 5.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C5(SQ012)

Indique o grau de satisfação com o seu  trabalho, considerando os aspectos abaixo
relacionados:     Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:      [A quantidade de

eventos promovidos pela Escola]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C5(SQ013)

Indique o grau de satisfação com o seu  trabalho, considerando os aspectos abaixo
relacionados:     Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:      [A qualidade e

relevância dos eventos promovidos pela Escola]

Resposta Contagem Percentagem
Muito insatisfeito (A1) 0 0.00%  
Insatisfeito (A2) 0 0.00%  
Nem insatisfeito nem satisfeito (A3) 3 15.00%  
Satisfeito (A4) 11 55.00%  
Muito satisfeito (A5) 4 20.00%  
Sem resposta 2 10.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C5(SQ013)

Indique o grau de satisfação com o seu  trabalho, considerando os aspectos abaixo
relacionados:     Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:      [A qualidade e

relevância dos eventos promovidos pela Escola]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C6

Comentários e Sugestões     Por favor, coloque sua resposta aqui:     

Resposta Contagem Percentagem
Resposta 2 10.00%  
Sem resposta 18 90.00%  

ID Resposta
14 Não tenho condições de julgar o trabalho da coordenação do curso.

só uma observação: a disciplina que ministrei (Introdução às Ciências Sociais) é
ofertada como optativa, mas, para os alunos, é obrigatória. 

13 Acredito que os eventos promovidos tanto pela Escola como pelos docentes
precisam fazer parte de um cronograma geral
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C7(SQ001)

Indique seu grau de satisfação com relação à atuação dos discentes nas disciplinas ministradas
nos dois últimos semestres, considerando os aspectos abaixo relacionados.  Por favor, escolha a

resposta adequada para cada item: [Assiduidade]

Resposta Contagem Percentagem
Muito insatisfeito (A1) 1 5.00%  
Insatisfeito (A2) 4 20.00%  
Nem insatisfeito nem satisfeito (A3) 4 20.00%  
Satisfeito (A4) 11 55.00%  
Muito satisfeito (A5) 0 0.00%  
Sem resposta 0 0.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C7(SQ001)

Indique seu grau de satisfação com relação à atuação dos discentes nas disciplinas ministradas
nos dois últimos semestres, considerando os aspectos abaixo relacionados.  Por favor, escolha a

resposta adequada para cada item: [Assiduidade]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C7(SQ002)

Indique seu grau de satisfação com relação à atuação dos discentes nas disciplinas ministradas
nos dois últimos semestres, considerando os aspectos abaixo relacionados.  Por favor, escolha a

resposta adequada para cada item: [Pontualidade]

Resposta Contagem Percentagem
Muito insatisfeito (A1) 2 10.00%  
Insatisfeito (A2) 10 50.00%  
Nem insatisfeito nem satisfeito (A3) 2 10.00%  
Satisfeito (A4) 6 30.00%  
Muito satisfeito (A5) 0 0.00%  
Sem resposta 0 0.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C7(SQ002)

Indique seu grau de satisfação com relação à atuação dos discentes nas disciplinas ministradas
nos dois últimos semestres, considerando os aspectos abaixo relacionados.  Por favor, escolha a

resposta adequada para cada item: [Pontualidade]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C7(SQ003)

Indique seu grau de satisfação com relação à atuação dos discentes nas disciplinas ministradas
nos dois últimos semestres, considerando os aspectos abaixo relacionados.  Por favor, escolha a

resposta adequada para cada item: [Interesse pelas disciplinas]

Resposta Contagem Percentagem
Muito insatisfeito (A1) 1 5.00%  
Insatisfeito (A2) 2 10.00%  
Nem insatisfeito nem satisfeito (A3) 5 25.00%  
Satisfeito (A4) 11 55.00%  
Muito satisfeito (A5) 1 5.00%  
Sem resposta 0 0.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C7(SQ003)

Indique seu grau de satisfação com relação à atuação dos discentes nas disciplinas ministradas
nos dois últimos semestres, considerando os aspectos abaixo relacionados.  Por favor, escolha a

resposta adequada para cada item: [Interesse pelas disciplinas]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C7(SQ004)

Indique seu grau de satisfação com relação à atuação dos discentes nas disciplinas ministradas
nos dois últimos semestres, considerando os aspectos abaixo relacionados.  Por favor, escolha a

resposta adequada para cada item: [Participação nas aulas]

Resposta Contagem Percentagem
Muito insatisfeito (A1) 1 5.00%  
Insatisfeito (A2) 4 20.00%  
Nem insatisfeito nem satisfeito (A3) 4 20.00%  
Satisfeito (A4) 8 40.00%  
Muito satisfeito (A5) 2 10.00%  
Sem resposta 1 5.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C7(SQ004)

Indique seu grau de satisfação com relação à atuação dos discentes nas disciplinas ministradas
nos dois últimos semestres, considerando os aspectos abaixo relacionados.  Por favor, escolha a

resposta adequada para cada item: [Participação nas aulas]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C7(SQ005)

Indique seu grau de satisfação com relação à atuação dos discentes nas disciplinas ministradas
nos dois últimos semestres, considerando os aspectos abaixo relacionados.  Por favor, escolha a

resposta adequada para cada item: [Participação nas atividades extraclasse]

Resposta Contagem Percentagem
Muito insatisfeito (A1) 0 0.00%  
Insatisfeito (A2) 3 15.00%  
Nem insatisfeito nem satisfeito (A3) 2 10.00%  
Satisfeito (A4) 11 55.00%  
Muito satisfeito (A5) 0 0.00%  
Sem resposta 4 20.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C7(SQ005)

Indique seu grau de satisfação com relação à atuação dos discentes nas disciplinas ministradas
nos dois últimos semestres, considerando os aspectos abaixo relacionados.  Por favor, escolha a

resposta adequada para cada item: [Participação nas atividades extraclasse]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C7(SQ006)

Indique seu grau de satisfação com relação à atuação dos discentes nas disciplinas ministradas
nos dois últimos semestres, considerando os aspectos abaixo relacionados.  Por favor, escolha a

resposta adequada para cada item: [Realização das tarefas solicitadas]

Resposta Contagem Percentagem
Muito insatisfeito (A1) 2 10.00%  
Insatisfeito (A2) 1 5.00%  
Nem insatisfeito nem satisfeito (A3) 5 25.00%  
Satisfeito (A4) 10 50.00%  
Muito satisfeito (A5) 2 10.00%  
Sem resposta 0 0.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C7(SQ006)

Indique seu grau de satisfação com relação à atuação dos discentes nas disciplinas ministradas
nos dois últimos semestres, considerando os aspectos abaixo relacionados.  Por favor, escolha a

resposta adequada para cada item: [Realização das tarefas solicitadas]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C7(SQ007)

Indique seu grau de satisfação com relação à atuação dos discentes nas disciplinas ministradas
nos dois últimos semestres, considerando os aspectos abaixo relacionados.  Por favor, escolha a

resposta adequada para cada item: [Cumprimento de prazos]

Resposta Contagem Percentagem
Muito insatisfeito (A1) 1 5.00%  
Insatisfeito (A2) 4 20.00%  
Nem insatisfeito nem satisfeito (A3) 4 20.00%  
Satisfeito (A4) 9 45.00%  
Muito satisfeito (A5) 2 10.00%  
Sem resposta 0 0.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C7(SQ007)

Indique seu grau de satisfação com relação à atuação dos discentes nas disciplinas ministradas
nos dois últimos semestres, considerando os aspectos abaixo relacionados.  Por favor, escolha a

resposta adequada para cada item: [Cumprimento de prazos]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C7(SQ008)

Indique seu grau de satisfação com relação à atuação dos discentes nas disciplinas ministradas
nos dois últimos semestres, considerando os aspectos abaixo relacionados.  Por favor, escolha a

resposta adequada para cada item: [Capacidade de leitura]

Resposta Contagem Percentagem
Muito insatisfeito (A1) 3 15.00%  
Insatisfeito (A2) 6 30.00%  
Nem insatisfeito nem satisfeito (A3) 7 35.00%  
Satisfeito (A4) 3 15.00%  
Muito satisfeito (A5) 0 0.00%  
Sem resposta 1 5.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C7(SQ008)

Indique seu grau de satisfação com relação à atuação dos discentes nas disciplinas ministradas
nos dois últimos semestres, considerando os aspectos abaixo relacionados.  Por favor, escolha a

resposta adequada para cada item: [Capacidade de leitura]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C7(SQ009)

Indique seu grau de satisfação com relação à atuação dos discentes nas disciplinas ministradas
nos dois últimos semestres, considerando os aspectos abaixo relacionados.  Por favor, escolha a

resposta adequada para cada item: [Capacidade de escrita]

Resposta Contagem Percentagem
Muito insatisfeito (A1) 0 0.00%  
Insatisfeito (A2) 9 45.00%  
Nem insatisfeito nem satisfeito (A3) 4 20.00%  
Satisfeito (A4) 7 35.00%  
Muito satisfeito (A5) 0 0.00%  
Sem resposta 0 0.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C7(SQ009)

Indique seu grau de satisfação com relação à atuação dos discentes nas disciplinas ministradas
nos dois últimos semestres, considerando os aspectos abaixo relacionados.  Por favor, escolha a

resposta adequada para cada item: [Capacidade de escrita]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C7(SQ010)

Indique seu grau de satisfação com relação à atuação dos discentes nas disciplinas ministradas
nos dois últimos semestres, considerando os aspectos abaixo relacionados.  Por favor, escolha a

resposta adequada para cada item: [Capacidade de expressão oral]

Resposta Contagem Percentagem
Muito insatisfeito (A1) 0 0.00%  
Insatisfeito (A2) 6 30.00%  
Nem insatisfeito nem satisfeito (A3) 7 35.00%  
Satisfeito (A4) 6 30.00%  
Muito satisfeito (A5) 1 5.00%  
Sem resposta 0 0.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C7(SQ010)

Indique seu grau de satisfação com relação à atuação dos discentes nas disciplinas ministradas
nos dois últimos semestres, considerando os aspectos abaixo relacionados.  Por favor, escolha a

resposta adequada para cada item: [Capacidade de expressão oral]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C7(SQ011)

Indique seu grau de satisfação com relação à atuação dos discentes nas disciplinas ministradas
nos dois últimos semestres, considerando os aspectos abaixo relacionados.  Por favor, escolha a

resposta adequada para cada item: [Capacidade de desenvolver atividades em grupo]

Resposta Contagem Percentagem
Muito insatisfeito (A1) 1 5.00%  
Insatisfeito (A2) 4 20.00%  
Nem insatisfeito nem satisfeito (A3) 4 20.00%  
Satisfeito (A4) 7 35.00%  
Muito satisfeito (A5) 3 15.00%  
Sem resposta 1 5.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C7(SQ011)

Indique seu grau de satisfação com relação à atuação dos discentes nas disciplinas ministradas
nos dois últimos semestres, considerando os aspectos abaixo relacionados.  Por favor, escolha a

resposta adequada para cada item: [Capacidade de desenvolver atividades em grupo]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C7(SQ012)

Indique seu grau de satisfação com relação à atuação dos discentes nas disciplinas ministradas
nos dois últimos semestres, considerando os aspectos abaixo relacionados.  Por favor, escolha a

resposta adequada para cada item: [Desempenho]

Resposta Contagem Percentagem
Muito insatisfeito (A1) 1 5.00%  
Insatisfeito (A2) 1 5.00%  
Nem insatisfeito nem satisfeito (A3) 7 35.00%  
Satisfeito (A4) 10 50.00%  
Muito satisfeito (A5) 1 5.00%  
Sem resposta 0 0.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C7(SQ012)

Indique seu grau de satisfação com relação à atuação dos discentes nas disciplinas ministradas
nos dois últimos semestres, considerando os aspectos abaixo relacionados.  Por favor, escolha a

resposta adequada para cada item: [Desempenho]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C7(SQ013)

Indique seu grau de satisfação com relação à atuação dos discentes nas disciplinas ministradas
nos dois últimos semestres, considerando os aspectos abaixo relacionados.  Por favor, escolha a

resposta adequada para cada item: [Urbanidade]

Resposta Contagem Percentagem
Muito insatisfeito (A1) 0 0.00%  
Insatisfeito (A2) 0 0.00%  
Nem insatisfeito nem satisfeito (A3) 7 35.00%  
Satisfeito (A4) 10 50.00%  
Muito satisfeito (A5) 2 10.00%  
Sem resposta 1 5.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C7(SQ013)

Indique seu grau de satisfação com relação à atuação dos discentes nas disciplinas ministradas
nos dois últimos semestres, considerando os aspectos abaixo relacionados.  Por favor, escolha a

resposta adequada para cada item: [Urbanidade]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C7(SQ014)

Indique seu grau de satisfação com relação à atuação dos discentes nas disciplinas ministradas
nos dois últimos semestres, considerando os aspectos abaixo relacionados.  Por favor, escolha a

resposta adequada para cada item: [Disponibilidade para atender seus professores e dialogar
com eles]

Resposta Contagem Percentagem
Muito insatisfeito (A1) 0 0.00%  
Insatisfeito (A2) 1 5.00%  
Nem insatisfeito nem satisfeito (A3) 4 20.00%  
Satisfeito (A4) 8 40.00%  
Muito satisfeito (A5) 5 25.00%  
Sem resposta 2 10.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C7(SQ014)

Indique seu grau de satisfação com relação à atuação dos discentes nas disciplinas ministradas
nos dois últimos semestres, considerando os aspectos abaixo relacionados.  Por favor, escolha a

resposta adequada para cada item: [Disponibilidade para atender seus professores e dialogar
com eles]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C8

Comentários e Sugestões     Por favor, coloque sua resposta aqui:     

Resposta Contagem Percentagem
Resposta 0 0.00%  
Sem resposta 20 100.00%  

ID Resposta
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C9(SQ001)

Em seu processo autoavaliativo, como você classifica os seguintes aspectos:     Por favor,
escolha a resposta adequada para cada item:      [Assiduidade]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 0 0.00%  
Ruim (A2) 0 0.00%  
Regular (A3) 0 0.00%  
Bom (A4) 2 10.00%  
Ótimo (A5) 18 90.00%  
Sem resposta 0 0.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C9(SQ001)

Em seu processo autoavaliativo, como você classifica os seguintes aspectos:     Por favor,
escolha a resposta adequada para cada item:      [Assiduidade]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C9(SQ002)

Em seu processo autoavaliativo, como você classifica os seguintes aspectos:     Por favor,
escolha a resposta adequada para cada item:      [Pontualidade]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 0 0.00%  
Ruim (A2) 0 0.00%  
Regular (A3) 0 0.00%  
Bom (A4) 3 15.00%  
Ótimo (A5) 16 80.00%  
Sem resposta 1 5.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C9(SQ002)

Em seu processo autoavaliativo, como você classifica os seguintes aspectos:     Por favor,
escolha a resposta adequada para cada item:      [Pontualidade]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C9(SQ003)

Em seu processo autoavaliativo, como você classifica os seguintes aspectos:     Por favor,
escolha a resposta adequada para cada item:      [Capacidade de comprometimento com o

programa das disciplinas ministradas]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 0 0.00%  
Ruim (A2) 0 0.00%  
Regular (A3) 0 0.00%  
Bom (A4) 5 25.00%  
Ótimo (A5) 15 75.00%  
Sem resposta 0 0.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C9(SQ003)

Em seu processo autoavaliativo, como você classifica os seguintes aspectos:     Por favor,
escolha a resposta adequada para cada item:      [Capacidade de comprometimento com o

programa das disciplinas ministradas]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C9(SQ004)

Em seu processo autoavaliativo, como você classifica os seguintes aspectos:     Por favor,
escolha a resposta adequada para cada item:      [Comprometimento em manter-se

atualizado/acompanhar o estado da arte das disciplinas ministradas]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 0 0.00%  
Ruim (A2) 0 0.00%  
Regular (A3) 1 5.00%  
Bom (A4) 5 25.00%  
Ótimo (A5) 14 70.00%  
Sem resposta 0 0.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C9(SQ004)

Em seu processo autoavaliativo, como você classifica os seguintes aspectos:     Por favor,
escolha a resposta adequada para cada item:      [Comprometimento em manter-se

atualizado/acompanhar o estado da arte das disciplinas ministradas]

                                     página 97 / 181

/limesurvey/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/878141


Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C9(SQ005)

Em seu processo autoavaliativo, como você classifica os seguintes aspectos:     Por favor,
escolha a resposta adequada para cada item:      [Utilização de referências bibliográficas em

formato digital]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 0 0.00%  
Ruim (A2) 0 0.00%  
Regular (A3) 0 0.00%  
Bom (A4) 10 50.00%  
Ótimo (A5) 10 50.00%  
Sem resposta 0 0.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C9(SQ005)

Em seu processo autoavaliativo, como você classifica os seguintes aspectos:     Por favor,
escolha a resposta adequada para cada item:      [Utilização de referências bibliográficas em

formato digital]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C9(SQ006)

Em seu processo autoavaliativo, como você classifica os seguintes aspectos:     Por favor,
escolha a resposta adequada para cada item:      [Disponibilidade para dialogar com os alunos]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 0 0.00%  
Ruim (A2) 0 0.00%  
Regular (A3) 0 0.00%  
Bom (A4) 3 15.00%  
Ótimo (A5) 17 85.00%  
Sem resposta 0 0.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C9(SQ006)

Em seu processo autoavaliativo, como você classifica os seguintes aspectos:     Por favor,
escolha a resposta adequada para cada item:      [Disponibilidade para dialogar com os alunos]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C9(SQ007)

Em seu processo autoavaliativo, como você classifica os seguintes aspectos:     Por favor,
escolha a resposta adequada para cada item:      [Disponibilidade para atender os alunos fora da

sala de aula, em horários preestabelecidos]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 0 0.00%  
Ruim (A2) 0 0.00%  
Regular (A3) 1 5.00%  
Bom (A4) 6 30.00%  
Ótimo (A5) 13 65.00%  
Sem resposta 0 0.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C9(SQ007)

Em seu processo autoavaliativo, como você classifica os seguintes aspectos:     Por favor,
escolha a resposta adequada para cada item:      [Disponibilidade para atender os alunos fora da

sala de aula, em horários preestabelecidos]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C9(SQ008)

Em seu processo autoavaliativo, como você classifica os seguintes aspectos:     Por favor,
escolha a resposta adequada para cada item:      [Incorporação do uso de ferramentas

eletrônicas de informação e comunicação na interação com os estudantes]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 0 0.00%  
Ruim (A2) 2 10.00%  
Regular (A3) 4 20.00%  
Bom (A4) 8 40.00%  
Ótimo (A5) 6 30.00%  
Sem resposta 0 0.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C9(SQ008)

Em seu processo autoavaliativo, como você classifica os seguintes aspectos:     Por favor,
escolha a resposta adequada para cada item:      [Incorporação do uso de ferramentas

eletrônicas de informação e comunicação na interação com os estudantes]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C9(SQ009)

Em seu processo autoavaliativo, como você classifica os seguintes aspectos:     Por favor,
escolha a resposta adequada para cada item:      [Quantidade de estudantes orientados em seus

TCCs]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 0 0.00%  
Ruim (A2) 1 5.00%  
Regular (A3) 4 20.00%  
Bom (A4) 7 35.00%  
Ótimo (A5) 3 15.00%  
Sem resposta 5 25.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C9(SQ009)

Em seu processo autoavaliativo, como você classifica os seguintes aspectos:     Por favor,
escolha a resposta adequada para cada item:      [Quantidade de estudantes orientados em seus

TCCs]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C9(SQ010)

Em seu processo autoavaliativo, como você classifica os seguintes aspectos:     Por favor,
escolha a resposta adequada para cada item:      [Qualidade da orientação oferecida aos

estudantes durante a realização de seus TCCs]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 0 0.00%  
Ruim (A2) 0 0.00%  
Regular (A3) 1 5.00%  
Bom (A4) 7 35.00%  
Ótimo (A5) 7 35.00%  
Sem resposta 5 25.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C9(SQ010)

Em seu processo autoavaliativo, como você classifica os seguintes aspectos:     Por favor,
escolha a resposta adequada para cada item:      [Qualidade da orientação oferecida aos

estudantes durante a realização de seus TCCs]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C9(SQ011)

Em seu processo autoavaliativo, como você classifica os seguintes aspectos:     Por favor,
escolha a resposta adequada para cada item:      [Utilização do SIE]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 0 0.00%  
Ruim (A2) 4 20.00%  
Regular (A3) 4 20.00%  
Bom (A4) 5 25.00%  
Ótimo (A5) 1 5.00%  
Sem resposta 6 30.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C9(SQ011)

Em seu processo autoavaliativo, como você classifica os seguintes aspectos:     Por favor,
escolha a resposta adequada para cada item:      [Utilização do SIE]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C9(SQ012)

Em seu processo autoavaliativo, como você classifica os seguintes aspectos:     Por favor,
escolha a resposta adequada para cada item:      [Utilização do Portal do Professor]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 0 0.00%  
Ruim (A2) 0 0.00%  
Regular (A3) 6 30.00%  
Bom (A4) 9 45.00%  
Ótimo (A5) 3 15.00%  
Sem resposta 2 10.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C9(SQ012)

Em seu processo autoavaliativo, como você classifica os seguintes aspectos:     Por favor,
escolha a resposta adequada para cada item:      [Utilização do Portal do Professor]

                                   página 113 / 181

/limesurvey/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/878141


Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C9(SQ013)

Em seu processo autoavaliativo, como você classifica os seguintes aspectos:     Por favor,
escolha a resposta adequada para cada item:      [Produção acadêmica]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 0 0.00%  
Ruim (A2) 4 20.00%  
Regular (A3) 2 10.00%  
Bom (A4) 5 25.00%  
Ótimo (A5) 7 35.00%  
Sem resposta 2 10.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C9(SQ013)

Em seu processo autoavaliativo, como você classifica os seguintes aspectos:     Por favor,
escolha a resposta adequada para cada item:      [Produção acadêmica]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C9(SQ014)

Em seu processo autoavaliativo, como você classifica os seguintes aspectos:     Por favor,
escolha a resposta adequada para cada item:      [Conhecimento da estrutura e dos fluxos da

Escola de Arquivologia]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 0 0.00%  
Ruim (A2) 1 5.00%  
Regular (A3) 5 25.00%  
Bom (A4) 9 45.00%  
Ótimo (A5) 4 20.00%  
Sem resposta 1 5.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C9(SQ014)

Em seu processo autoavaliativo, como você classifica os seguintes aspectos:     Por favor,
escolha a resposta adequada para cada item:      [Conhecimento da estrutura e dos fluxos da

Escola de Arquivologia]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C9(SQ015)

Em seu processo autoavaliativo, como você classifica os seguintes aspectos:     Por favor,
escolha a resposta adequada para cada item:      [Participação nos eventos promovidos pela

Escola de Arquivologia]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 0 0.00%  
Ruim (A2) 2 10.00%  
Regular (A3) 6 30.00%  
Bom (A4) 7 35.00%  
Ótimo (A5) 4 20.00%  
Sem resposta 1 5.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C9(SQ015)

Em seu processo autoavaliativo, como você classifica os seguintes aspectos:     Por favor,
escolha a resposta adequada para cada item:      [Participação nos eventos promovidos pela

Escola de Arquivologia]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C9(SQ016)

Em seu processo autoavaliativo, como você classifica os seguintes aspectos:     Por favor,
escolha a resposta adequada para cada item:      [Participação nas reuniões da Escola e do

curso de Arquivologia]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 0 0.00%  
Ruim (A2) 1 5.00%  
Regular (A3) 3 15.00%  
Bom (A4) 6 30.00%  
Ótimo (A5) 9 45.00%  
Sem resposta 1 5.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C9(SQ016)

Em seu processo autoavaliativo, como você classifica os seguintes aspectos:     Por favor,
escolha a resposta adequada para cada item:      [Participação nas reuniões da Escola e do

curso de Arquivologia]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C9(SQ017)

Em seu processo autoavaliativo, como você classifica os seguintes aspectos:     Por favor,
escolha a resposta adequada para cada item:      [Disponibilidade para participar de comissões,

bancas examinadoras, entre outras]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 0 0.00%  
Ruim (A2) 2 10.00%  
Regular (A3) 1 5.00%  
Bom (A4) 3 15.00%  
Ótimo (A5) 12 60.00%  
Sem resposta 2 10.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C9(SQ017)

Em seu processo autoavaliativo, como você classifica os seguintes aspectos:     Por favor,
escolha a resposta adequada para cada item:      [Disponibilidade para participar de comissões,

bancas examinadoras, entre outras]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C9(SQ018)

Em seu processo autoavaliativo, como você classifica os seguintes aspectos:     Por favor,
escolha a resposta adequada para cada item:      [Disponibilidade para ser submetido à

avaliação por parte dos alunos ao final das disciplinas]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 0 0.00%  
Ruim (A2) 0 0.00%  
Regular (A3) 0 0.00%  
Bom (A4) 5 25.00%  
Ótimo (A5) 12 60.00%  
Sem resposta 3 15.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C9(SQ018)

Em seu processo autoavaliativo, como você classifica os seguintes aspectos:     Por favor,
escolha a resposta adequada para cada item:      [Disponibilidade para ser submetido à

avaliação por parte dos alunos ao final das disciplinas]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para C10

Comentários e Sugestões     Por favor, coloque sua resposta aqui:     

Resposta Contagem Percentagem
Resposta 1 5.00%  
Sem resposta 19 95.00%  

ID Resposta
11 Portal do Professor: o programa da disciplina continua não visível para os

estudantes.
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para D1(SQ001)

Com relação à infraestrutura, como você avalia os seguintes itens existentes no Prédio do
CCH no período em que você realizou o seu curso?     Por favor, escolha a resposta adequada

para cada item:      [Bebedouros]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 8 42.11%  
Ruim (A2) 9 47.37%  
Regular (A3) 1 5.26%  
Bom (A4) 1 5.26%  
Excelente (A5) 0 0.00%  
Desconheço/Não sei avaliar (A6) 0 0.00%  
Sem resposta 0 0.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para D1(SQ001)

Com relação à infraestrutura, como você avalia os seguintes itens existentes no Prédio do
CCH no período em que você realizou o seu curso?     Por favor, escolha a resposta adequada

para cada item:      [Bebedouros]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para D1(SQ002)

Com relação à infraestrutura, como você avalia os seguintes itens existentes no Prédio do
CCH no período em que você realizou o seu curso?     Por favor, escolha a resposta adequada

para cada item:      [Banheiros]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 9 47.37%  
Ruim (A2) 6 31.58%  
Regular (A3) 2 10.53%  
Bom (A4) 2 10.53%  
Excelente (A5) 0 0.00%  
Desconheço/Não sei avaliar (A6) 0 0.00%  
Sem resposta 0 0.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para D1(SQ002)

Com relação à infraestrutura, como você avalia os seguintes itens existentes no Prédio do
CCH no período em que você realizou o seu curso?     Por favor, escolha a resposta adequada

para cada item:      [Banheiros]

                                   página 130 / 181

/limesurvey/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/878141


Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para D1(SQ003)

Com relação à infraestrutura, como você avalia os seguintes itens existentes no Prédio do
CCH no período em que você realizou o seu curso?     Por favor, escolha a resposta adequada

para cada item:      [Elevadores]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 10 52.63%  
Ruim (A2) 8 42.11%  
Regular (A3) 0 0.00%  
Bom (A4) 0 0.00%  
Excelente (A5) 0 0.00%  
Desconheço/Não sei avaliar (A6) 0 0.00%  
Sem resposta 1 5.26%  

                                   página 131 / 181



Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para D1(SQ003)

Com relação à infraestrutura, como você avalia os seguintes itens existentes no Prédio do
CCH no período em que você realizou o seu curso?     Por favor, escolha a resposta adequada

para cada item:      [Elevadores]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para D1(SQ004)

Com relação à infraestrutura, como você avalia os seguintes itens existentes no Prédio do
CCH no período em que você realizou o seu curso?     Por favor, escolha a resposta adequada

para cada item:      [Limpeza e conforto dos ambientes]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 3 15.79%  
Ruim (A2) 6 31.58%  
Regular (A3) 6 31.58%  
Bom (A4) 3 15.79%  
Excelente (A5) 1 5.26%  
Desconheço/Não sei avaliar (A6) 0 0.00%  
Sem resposta 0 0.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para D1(SQ004)

Com relação à infraestrutura, como você avalia os seguintes itens existentes no Prédio do
CCH no período em que você realizou o seu curso?     Por favor, escolha a resposta adequada

para cada item:      [Limpeza e conforto dos ambientes]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para D2(SQ001)

Ainda com relação ao Prédio do CCH, como você avalia os seguintes itens?  Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item: [Acesso ao prédio]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 2 10.53%  
Ruim (A2) 1 5.26%  
Regular (A3) 7 36.84%  
Bom (A4) 9 47.37%  
Excelente (A5) 0 0.00%  
Desconheço/Não sei avaliar (A6) 0 0.00%  
Sem resposta 0 0.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para D2(SQ001)

Ainda com relação ao Prédio do CCH, como você avalia os seguintes itens?  Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item: [Acesso ao prédio]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para D2(SQ002)

Ainda com relação ao Prédio do CCH, como você avalia os seguintes itens?  Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item: [Escadas e rampas]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 1 5.26%  
Ruim (A2) 1 5.26%  
Regular (A3) 7 36.84%  
Bom (A4) 8 42.11%  
Excelente (A5) 1 5.26%  
Desconheço/Não sei avaliar (A6) 0 0.00%  
Sem resposta 1 5.26%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para D2(SQ002)

Ainda com relação ao Prédio do CCH, como você avalia os seguintes itens?  Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item: [Escadas e rampas]

                                   página 138 / 181

/limesurvey/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/878141


Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para D2(SQ003)

Ainda com relação ao Prédio do CCH, como você avalia os seguintes itens?  Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item: [Acessibilidade para pessoas com algum tipo de deficiência]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 2 10.53%  
Ruim (A2) 5 26.32%  
Regular (A3) 5 26.32%  
Bom (A4) 6 31.58%  
Excelente (A5) 1 5.26%  
Desconheço/Não sei avaliar (A6) 0 0.00%  
Sem resposta 0 0.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para D2(SQ003)

Ainda com relação ao Prédio do CCH, como você avalia os seguintes itens?  Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item: [Acessibilidade para pessoas com algum tipo de deficiência]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para D2(SQ004)

Ainda com relação ao Prédio do CCH, como você avalia os seguintes itens?  Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item: [Apoio médico]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 7 36.84%  
Ruim (A2) 4 21.05%  
Regular (A3) 0 0.00%  
Bom (A4) 0 0.00%  
Excelente (A5) 0 0.00%  
Desconheço/Não sei avaliar (A6) 5 26.32%  
Sem resposta 3 15.79%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para D2(SQ004)

Ainda com relação ao Prédio do CCH, como você avalia os seguintes itens?  Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item: [Apoio médico]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para D2(SQ005)

Ainda com relação ao Prédio do CCH, como você avalia os seguintes itens?  Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item: [Saídas de emergência]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 7 36.84%  
Ruim (A2) 2 10.53%  
Regular (A3) 1 5.26%  
Bom (A4) 2 10.53%  
Excelente (A5) 0 0.00%  
Desconheço/Não sei avaliar (A6) 3 15.79%  
Sem resposta 4 21.05%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para D2(SQ005)

Ainda com relação ao Prédio do CCH, como você avalia os seguintes itens?  Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item: [Saídas de emergência]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para D2(SQ006)

Ainda com relação ao Prédio do CCH, como você avalia os seguintes itens?  Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item: [Equipamentos de incêndio]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 4 21.05%  
Ruim (A2) 5 26.32%  
Regular (A3) 1 5.26%  
Bom (A4) 0 0.00%  
Excelente (A5) 0 0.00%  
Desconheço/Não sei avaliar (A6) 5 26.32%  
Sem resposta 4 21.05%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para D2(SQ006)

Ainda com relação ao Prédio do CCH, como você avalia os seguintes itens?  Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item: [Equipamentos de incêndio]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para D2(SQ007)

Ainda com relação ao Prédio do CCH, como você avalia os seguintes itens?  Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item: [Placas de sinalização]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 6 31.58%  
Ruim (A2) 7 36.84%  
Regular (A3) 2 10.53%  
Bom (A4) 1 5.26%  
Excelente (A5) 0 0.00%  
Desconheço/Não sei avaliar (A6) 0 0.00%  
Sem resposta 3 15.79%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para D2(SQ007)

Ainda com relação ao Prédio do CCH, como você avalia os seguintes itens?  Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item: [Placas de sinalização]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para D3(SQ001)

Qual a sua avaliação em relação às condições oferecidas no seu espaço de trabalho diário na
EA, excluídas as salas de aula?   Por favor, escolha a resposta adequada para cada item

[Disponibilidade de equipamentos de informática]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 1 5.26%  
Ruim (A2) 3 15.79%  
Regular (A3) 8 42.11%  
Bom (A4) 4 21.05%  
Excelente (A5) 0 0.00%  
Sem resposta 3 15.79%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para D3(SQ001)

Qual a sua avaliação em relação às condições oferecidas no seu espaço de trabalho diário na
EA, excluídas as salas de aula?   Por favor, escolha a resposta adequada para cada item

[Disponibilidade de equipamentos de informática]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para D3(SQ003)

Qual a sua avaliação em relação às condições oferecidas no seu espaço de trabalho diário na
EA, excluídas as salas de aula?   Por favor, escolha a resposta adequada para cada item

[Limpeza]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 3 15.79%  
Ruim (A2) 1 5.26%  
Regular (A3) 5 26.32%  
Bom (A4) 7 36.84%  
Excelente (A5) 1 5.26%  
Sem resposta 2 10.53%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para D3(SQ003)

Qual a sua avaliação em relação às condições oferecidas no seu espaço de trabalho diário na
EA, excluídas as salas de aula?   Por favor, escolha a resposta adequada para cada item

[Limpeza]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para D3(SQ004)

Qual a sua avaliação em relação às condições oferecidas no seu espaço de trabalho diário na
EA, excluídas as salas de aula?   Por favor, escolha a resposta adequada para cada item

[Iluminação]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 1 5.26%  
Ruim (A2) 2 10.53%  
Regular (A3) 8 42.11%  
Bom (A4) 6 31.58%  
Excelente (A5) 0 0.00%  
Sem resposta 2 10.53%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para D3(SQ004)

Qual a sua avaliação em relação às condições oferecidas no seu espaço de trabalho diário na
EA, excluídas as salas de aula?   Por favor, escolha a resposta adequada para cada item

[Iluminação]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para D3(SQ005)

Qual a sua avaliação em relação às condições oferecidas no seu espaço de trabalho diário na
EA, excluídas as salas de aula?   Por favor, escolha a resposta adequada para cada item

[Acústica]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 3 15.79%  
Ruim (A2) 2 10.53%  
Regular (A3) 6 31.58%  
Bom (A4) 6 31.58%  
Excelente (A5) 0 0.00%  
Sem resposta 2 10.53%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para D3(SQ005)

Qual a sua avaliação em relação às condições oferecidas no seu espaço de trabalho diário na
EA, excluídas as salas de aula?   Por favor, escolha a resposta adequada para cada item

[Acústica]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para D3(SQ006)

Qual a sua avaliação em relação às condições oferecidas no seu espaço de trabalho diário na
EA, excluídas as salas de aula?   Por favor, escolha a resposta adequada para cada item

[Ventilação]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 4 21.05%  
Ruim (A2) 2 10.53%  
Regular (A3) 6 31.58%  
Bom (A4) 5 26.32%  
Excelente (A5) 0 0.00%  
Sem resposta 2 10.53%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para D3(SQ006)

Qual a sua avaliação em relação às condições oferecidas no seu espaço de trabalho diário na
EA, excluídas as salas de aula?   Por favor, escolha a resposta adequada para cada item

[Ventilação]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para D3(SQ007)

Qual a sua avaliação em relação às condições oferecidas no seu espaço de trabalho diário na
EA, excluídas as salas de aula?   Por favor, escolha a resposta adequada para cada item

[Acessibilidade]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 2 10.53%  
Ruim (A2) 1 5.26%  
Regular (A3) 6 31.58%  
Bom (A4) 8 42.11%  
Excelente (A5) 0 0.00%  
Sem resposta 2 10.53%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para D3(SQ007)

Qual a sua avaliação em relação às condições oferecidas no seu espaço de trabalho diário na
EA, excluídas as salas de aula?   Por favor, escolha a resposta adequada para cada item

[Acessibilidade]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para D3(SQ008)

Qual a sua avaliação em relação às condições oferecidas no seu espaço de trabalho diário na
EA, excluídas as salas de aula?   Por favor, escolha a resposta adequada para cada item

[Conservação]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 3 15.79%  
Ruim (A2) 2 10.53%  
Regular (A3) 7 36.84%  
Bom (A4) 5 26.32%  
Excelente (A5) 0 0.00%  
Sem resposta 2 10.53%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para D3(SQ008)

Qual a sua avaliação em relação às condições oferecidas no seu espaço de trabalho diário na
EA, excluídas as salas de aula?   Por favor, escolha a resposta adequada para cada item

[Conservação]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para D4(SQ001)

Qual a sua avaliação em relação às salas onde você ministra as suas aulas, nos seguintes
aspectos:      Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:      [Disponibilidade de

recursos audiovisuais]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 4 21.05%  
Ruim (A2) 3 15.79%  
Regular (A3) 7 36.84%  
Bom (A4) 4 21.05%  
Excelente (A5) 0 0.00%  
Sem resposta 1 5.26%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para D4(SQ001)

Qual a sua avaliação em relação às salas onde você ministra as suas aulas, nos seguintes
aspectos:      Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:      [Disponibilidade de

recursos audiovisuais]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para D4(SQ002)

Qual a sua avaliação em relação às salas onde você ministra as suas aulas, nos seguintes
aspectos:      Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:      [Dimensão do espaço

em função das vagas oferecidas]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 3 15.79%  
Ruim (A2) 0 0.00%  
Regular (A3) 6 31.58%  
Bom (A4) 7 36.84%  
Excelente (A5) 2 10.53%  
Sem resposta 1 5.26%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para D4(SQ002)

Qual a sua avaliação em relação às salas onde você ministra as suas aulas, nos seguintes
aspectos:      Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:      [Dimensão do espaço

em função das vagas oferecidas]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para D4(SQ003)

Qual a sua avaliação em relação às salas onde você ministra as suas aulas, nos seguintes
aspectos:      Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:      [Limpeza]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 3 15.79%  
Ruim (A2) 1 5.26%  
Regular (A3) 7 36.84%  
Bom (A4) 6 31.58%  
Excelente (A5) 2 10.53%  
Sem resposta 0 0.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para D4(SQ003)

Qual a sua avaliação em relação às salas onde você ministra as suas aulas, nos seguintes
aspectos:      Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:      [Limpeza]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para D4(SQ004)

Qual a sua avaliação em relação às salas onde você ministra as suas aulas, nos seguintes
aspectos:      Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:      [Iluminação]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 3 15.79%  
Ruim (A2) 2 10.53%  
Regular (A3) 9 47.37%  
Bom (A4) 4 21.05%  
Excelente (A5) 1 5.26%  
Sem resposta 0 0.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para D4(SQ004)

Qual a sua avaliação em relação às salas onde você ministra as suas aulas, nos seguintes
aspectos:      Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:      [Iluminação]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para D4(SQ005)

Qual a sua avaliação em relação às salas onde você ministra as suas aulas, nos seguintes
aspectos:      Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:      [Acústica]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 3 15.79%  
Ruim (A2) 3 15.79%  
Regular (A3) 7 36.84%  
Bom (A4) 5 26.32%  
Excelente (A5) 1 5.26%  
Sem resposta 0 0.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para D4(SQ005)

Qual a sua avaliação em relação às salas onde você ministra as suas aulas, nos seguintes
aspectos:      Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:      [Acústica]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para D4(SQ006)

Qual a sua avaliação em relação às salas onde você ministra as suas aulas, nos seguintes
aspectos:      Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:      [Ventilação]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 5 26.32%  
Ruim (A2) 3 15.79%  
Regular (A3) 7 36.84%  
Bom (A4) 3 15.79%  
Excelente (A5) 1 5.26%  
Sem resposta 0 0.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para D4(SQ006)

Qual a sua avaliação em relação às salas onde você ministra as suas aulas, nos seguintes
aspectos:      Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:      [Ventilação]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para D4(SQ007)

Qual a sua avaliação em relação às salas onde você ministra as suas aulas, nos seguintes
aspectos:      Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:      [Acessibilidade]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 3 15.79%  
Ruim (A2) 2 10.53%  
Regular (A3) 8 42.11%  
Bom (A4) 6 31.58%  
Excelente (A5) 0 0.00%  
Sem resposta 0 0.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para D4(SQ007)

Qual a sua avaliação em relação às salas onde você ministra as suas aulas, nos seguintes
aspectos:      Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:      [Acessibilidade]
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para D5

De acordo com o indicador do MEC, cada título da bibliografia complementar das unidades
curriculares, deve estar disponível na biblioteca com, pelo menos, dois exemplares.     Você tem
conhecimento do número de exemplares existentes na Biblioteca Central sobre Arquivologia de

cada título constante da bibliografia complementar de cada uma das disciplinas que você
ministra?     

Resposta Contagem Percentagem
Sim (SQ001) 6 31.58%  
Não (SQ002) 13 68.42%  

                                   página 177 / 181



Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para D5

De acordo com o indicador do MEC, cada título da bibliografia complementar das unidades
curriculares, deve estar disponível na biblioteca com, pelo menos, dois exemplares.     Você tem
conhecimento do número de exemplares existentes na Biblioteca Central sobre Arquivologia de

cada título constante da bibliografia complementar de cada uma das disciplinas que você
ministra?     
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para D6

Você tem conhecimento dos periódicos sobre Arquivologia disponíveis na biblioteca central
relativos às áreas das disciplinas que você ministra? 

Resposta Contagem Percentagem
Sim (SQ001) 7 36.84%  
Não (SQ002) 12 63.16%  

                                   página 179 / 181



Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para D6

Você tem conhecimento dos periódicos sobre Arquivologia disponíveis na biblioteca central
relativos às áreas das disciplinas que você ministra? 
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Estatísticas rápidas
Questionário 878141 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DOCENTES'

Sumário dos campos para D7

Considerações finais   Para finalizar, faça aqui, caso deseje, suas considerações sobre qualquer
aspecto que considere relevante sobre o curso de Bacharelado em Arquivologia da EA.      Por

favor, coloque sua resposta aqui:     

Resposta Contagem Percentagem
Resposta 5 26.32%  
Sem resposta 14 73.68%  

ID Resposta
2 Muitas das questões (sobretudo as de infra estrutura, limpeza, equipamentos etc)

atribuidas como de responsabilidade da EA são da responsabilidade do CCH ou da
Reitoria. 

3 Apesar das dificuldades, em grande parte internas da universidade, vejo que o
corpo docente se dedica na medida do possível para atender as demandas
solicitadas pelos alunos, e nesse sentido gostaria de destacar em especial a
atuação da Direção da Escola de Arquivologia. 

5 A direção  e a coordenação  devem circular mais pelas salas de aula mostrando-se
solicitas e informando sobre as ações que estão desenvolvendo  para melhorar as
condições do CCH e da Escola.

8 Percebo que a interação entre os professores deve ser cada vez mais motivada, no
intuito de aprimorarmos os conteúdos ministrados, bem como as metodologias de
ensino, numa perspectiva colaborativa e global.

10 Eu acredito que poderíamos ter disciplinas optativas como Introdução à Economia
com foco para questões macroeconômicas com relação à Arquivologia e de Temas
Contemporâneos, como Sustentabilidade aplicada à Arquivologia 
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Resultados

Questionário 769623

Número de registros nesta consulta: 68
Total de registros no questionário: 68
Percentagem do total: 100.00%

                                      página 1 / 140



Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para A1

Você ingressou em que ano e semestre no curso de  Arquivologia? 

Resposta Contagem Percentagem
2011/1 (SQ001) 0 0.00%  
2011/2 (SQ002) 5 7.81%  
2012/1 (SQ003) 0 0.00%  
2012/2 (SQ004) 3 4.69%  
2013/1 (SQ005) 4 6.25%  
2013/2 (SQ006) 3 4.69%  
2014/1 (SQ007) 7 10.94%  
2014/2 (SQ008) 10 15.62%  
2015/1 (SQ009) 10 15.62%  
2015/2 (SQ010) 9 14.06%  
2016/1 (SQ011) 11 17.19%  
Outros 0 0.00%  

ID Resposta
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para A1

Você ingressou em que ano e semestre no curso de  Arquivologia? 
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para A2

Qual é a sua faixa etária?

Resposta Contagem Percentagem
17 a 19 anos (SQ001) 0 0.00%  
20 a 24 anos (SQ002) 17 26.56%  
25 a 29 anos (SQ003) 17 26.56%  
30 a 34 anos (SQ004) 14 21.88%  
Outros 14 21.88%  

ID Resposta
30 47 anos
48 38
53 35
60 35 anos
61 37
63 54
67 35 a 39
73 47
80 38
84 66
85 50 anos
87 46 anos
90 40 a 50
94 65
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para A2

Qual é a sua faixa etária?
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para B1(SQ001)

Em relação à estrutura curricular do curso de Arquivologia, como você avalia os seguintes
aspectos:       [Flexibilidade]

Resposta Contagem Percentagem
Inexistente (A1) 2 3.33%  
Limitada (A2) 13 21.67%  
Razoável (A3) 15 25.00%  
Satisfatória (A4) 21 35.00%  
Plenamente satisfatória (A5) 7 11.67%  
Sem resposta 2 3.33%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para B1(SQ001)

Em relação à estrutura curricular do curso de Arquivologia, como você avalia os seguintes
aspectos:       [Flexibilidade]
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para B1(SQ002)

Em relação à estrutura curricular do curso de Arquivologia, como você avalia os seguintes
aspectos:       [Interdisciplinaridade]

Resposta Contagem Percentagem
Inexistente (A1) 3 5.00%  
Limitada (A2) 18 30.00%  
Razoável (A3) 20 33.33%  
Satisfatória (A4) 15 25.00%  
Plenamente satisfatória (A5) 1 1.67%  
Sem resposta 3 5.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para B1(SQ002)

Em relação à estrutura curricular do curso de Arquivologia, como você avalia os seguintes
aspectos:       [Interdisciplinaridade]
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para B1(SQ003)

Em relação à estrutura curricular do curso de Arquivologia, como você avalia os seguintes
aspectos:       [Articulação entre Teoria e Prática]

Resposta Contagem Percentagem
Inexistente (A1) 5 8.33%  
Limitada (A2) 25 41.67%  
Razoável (A3) 17 28.33%  
Satisfatória (A4) 9 15.00%  
Plenamente satisfatória (A5) 1 1.67%  
Sem resposta 3 5.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para B1(SQ003)

Em relação à estrutura curricular do curso de Arquivologia, como você avalia os seguintes
aspectos:       [Articulação entre Teoria e Prática]
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para B2

Comente aqui sua escolha, caso deseje:

Resposta Contagem Percentagem
Resposta 10 16.67%  
Sem resposta 50 83.33%  

ID Resposta
31 Precisa de ajustes principalmente em relação a relação da Arquivologia com as

novas Tecnologias.
45 Articulação entre teoria e prática ainda estão distantes da realidade. Principalmente

com a falta de laboratório. 
47 Faltam laboratórios para as disciplinas de Classificação, Avaliação, Arranjo e

Conservação.
51 Ausência de laboratórios para melhor aprendizado em relação a algumas

disciplinas que necessitam de aulas práticas. 
52 Na área de trabalho que um arquivista atua, onde se exije além de conhecimento

teórico, se exije muito mais conhecimento prático, o curso não tem praticamente
nada de prático na escola. A aula de OPA é muito mal aproveitada, apesar das
professoras serem boas... na aula de OPA poderia, por exemplo, ensinar a como
fazer um trabalho de consultoria, como oferecer o serviço, orçamentos, etc...

56 Disciplinas cursadas no segundo semestre são totalmente teóricas e ficaram
"soltas"...

63 Tentei apresentar uma colicitação de mudança da grade curricular e não tive
sucesso simplemente fui ouvido sobre a proposta, mas nem me fui chamado a
explicar ou participar de alguma reuinião de departamento. Fui ignorado.

81 Os pré-requisitos são desnecessários para alunos graduados.
88 Em relação à interdisciplinaridade, conheci apenas o professo Antonio que é

administrador e o prof. João Marcus que ofertará uma disciplina nas CS. Fora isso,
não ouço falar de integração com outros cursos.

92 Nas aulas vejo mais teoria do que prática.
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para B3

Em sua opinião a carga horária destinada às Atividades Complementares no currículo de
Arquivologia é:

Resposta Contagem Percentagem
Muito insuficiente (SQ001) 0 0.00%  
Insuficiente (SQ002) 1 1.67%  
Razoável (SQ003) 14 23.33%  
Suficiente (SQ004) 31 51.67%  
Plenamente suficiente (SQ005) 12 20.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para B3

Em sua opinião a carga horária destinada às Atividades Complementares no currículo de
Arquivologia é:
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para B4

A comunicação entre o docente e o discente na Escola de Arquivologia, em sua avaliação é:

Resposta Contagem Percentagem
Péssima (SQ001) 1 1.67%  
Ruim (SQ002) 3 5.00%  
Razoável (SQ003) 12 20.00%  
Boa (SQ004) 23 38.33%  
Excelente (SQ005) 20 33.33%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para B4

A comunicação entre o docente e o discente na Escola de Arquivologia, em sua avaliação é:
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para B5

Comente aqui sua escolha, caso deseje:

Resposta Contagem Percentagem
Resposta 8 13.33%  
Sem resposta 52 86.67%  

ID Resposta
29 Em relação às atividades complementares, acho que a carga horária é excessiva.

Principalmente para um curso noturno. Infelizmente quem trabalha fica defasado
nesse quesito.

31 Há um esforço da maioria dos professores em manter uma boa comunicação
utilizando de vários recursos.

45 Há docentes que precisam de didática.
56 Difícil achar a escola de arquivologia funcionando no horário noturno.
63 Atualmente boa, pois, antes de algum professor se aposenta era muito difícil, pois,

não cedia espaço para conversa e bom senso.
87 Só achei um pouco complicado a fase de escolher orientador. Acho que poderia ser

feito uma programação (escala) dos professores disponíveis informando a áreas de
atuação e colocar disponível no grupo da Unirio no facebook ou outro local. Assim
como tentar ao máximo atender os alunos por e-mails. pois não há necessidade de
comparecer pra falar pessoalmente o que poderia ser feito através de correio
eletrônico. Muito mais ágil e prático, além de facilitar a vida do estudante que faz
estágios.
Atualmente, estou com um segundo orientador que facilitou muito a elaboração do
TCC mas no início é muito complicado ter que dar conta de fazer o Tcc e ir a
procura de orientador. Por isso quanto mais comunicação nessa etapa o aluno se
sentirá mais confortável para desenvolver seu trabalho sem estresse ou
preocupação.

88 A grande maioria dos professores está disponível para tirar dúvidas fora de horário
de aula, inclusive, por e-mail ou FB.

92 Os professores prestam atenção nas opiniões dos alunos.
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para B6

Como você avalia a orientação que recebe para a elaboração do TCC?

Resposta Contagem Percentagem
Péssima (SQ001) 0 0.00%  
Ruim (SQ002) 1 1.67%  
Razoável (SQ003) 6 10.00%  
Boa (SQ004) 11 18.33%  
Excelente (SQ005) 10 16.67%  
Não estou fazendo TCC (SQ006) 31 51.67%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para B6

Como você avalia a orientação que recebe para a elaboração do TCC?
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para B7(SQ001)

Com relação às disciplinas obrigatórias, como você avalia os itens abaixo? Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item [Quantidade]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 0 0.00%  
Ruim (A2) 5 8.33%  
Regular (A3) 16 26.67%  
Bom (A4) 30 50.00%  
Excelente (A5) 8 13.33%  
Sem resposta 1 1.67%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para B7(SQ001)

Com relação às disciplinas obrigatórias, como você avalia os itens abaixo? Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item [Quantidade]
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para B7(SQ002)

Com relação às disciplinas obrigatórias, como você avalia os itens abaixo? Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item [Variedade]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 2 3.33%  
Ruim (A2) 4 6.67%  
Regular (A3) 22 36.67%  
Bom (A4) 26 43.33%  
Excelente (A5) 4 6.67%  
Sem resposta 2 3.33%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para B7(SQ002)

Com relação às disciplinas obrigatórias, como você avalia os itens abaixo? Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item [Variedade]
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para B7(SQ003)

Com relação às disciplinas obrigatórias, como você avalia os itens abaixo? Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item [Qualidade do conteúdo]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 1 1.67%  
Ruim (A2) 1 1.67%  
Regular (A3) 22 36.67%  
Bom (A4) 27 45.00%  
Excelente (A5) 8 13.33%  
Sem resposta 1 1.67%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para B7(SQ003)

Com relação às disciplinas obrigatórias, como você avalia os itens abaixo? Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item [Qualidade do conteúdo]
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para B7(SQ004)

Com relação às disciplinas obrigatórias, como você avalia os itens abaixo? Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item [Atualidade do conteúdo]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 1 1.67%  
Ruim (A2) 7 11.67%  
Regular (A3) 24 40.00%  
Bom (A4) 19 31.67%  
Excelente (A5) 8 13.33%  
Sem resposta 1 1.67%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para B7(SQ004)

Com relação às disciplinas obrigatórias, como você avalia os itens abaixo? Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item [Atualidade do conteúdo]
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para B7(SQ005)

Com relação às disciplinas obrigatórias, como você avalia os itens abaixo? Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item [Distribuição dos horários]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 2 3.33%  
Ruim (A2) 10 16.67%  
Regular (A3) 12 20.00%  
Bom (A4) 28 46.67%  
Excelente (A5) 7 11.67%  
Sem resposta 1 1.67%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para B7(SQ005)

Com relação às disciplinas obrigatórias, como você avalia os itens abaixo? Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item [Distribuição dos horários]
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para B8(SQ001)

Com relação às disciplinas optativas, como você avalia os itens abaixo? Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item: [Quantidade ofertada a cada semestre]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 3 5.00%  
Ruim (A2) 8 13.33%  
Regular (A3) 21 35.00%  
Bom (A4) 20 33.33%  
Excelente (A5) 7 11.67%  
Sem resposta 1 1.67%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para B8(SQ001)

Com relação às disciplinas optativas, como você avalia os itens abaixo? Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item: [Quantidade ofertada a cada semestre]
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para B8(SQ002)

Com relação às disciplinas optativas, como você avalia os itens abaixo? Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item: [Variedade de áreas ofertadas a cada semestre]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 3 5.00%  
Ruim (A2) 12 20.00%  
Regular (A3) 22 36.67%  
Bom (A4) 17 28.33%  
Excelente (A5) 4 6.67%  
Sem resposta 2 3.33%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para B8(SQ002)

Com relação às disciplinas optativas, como você avalia os itens abaixo? Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item: [Variedade de áreas ofertadas a cada semestre]
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para B8(SQ003)

Com relação às disciplinas optativas, como você avalia os itens abaixo? Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item: [Qualidade do conteúdo]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 1 1.67%  
Ruim (A2) 2 3.33%  
Regular (A3) 16 26.67%  
Bom (A4) 34 56.67%  
Excelente (A5) 6 10.00%  
Sem resposta 1 1.67%  

                                     página 34 / 140



Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para B8(SQ003)

Com relação às disciplinas optativas, como você avalia os itens abaixo? Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item: [Qualidade do conteúdo]
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para B8(SQ004)

Com relação às disciplinas optativas, como você avalia os itens abaixo? Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item: [Atualidade do conteúdo]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 2 3.33%  
Ruim (A2) 4 6.67%  
Regular (A3) 20 33.33%  
Bom (A4) 27 45.00%  
Excelente (A5) 6 10.00%  
Sem resposta 1 1.67%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para B8(SQ004)

Com relação às disciplinas optativas, como você avalia os itens abaixo? Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item: [Atualidade do conteúdo]
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para B8(SQ005)

Com relação às disciplinas optativas, como você avalia os itens abaixo? Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item: [Distribuição dos horários]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 3 5.00%  
Ruim (A2) 6 10.00%  
Regular (A3) 18 30.00%  
Bom (A4) 26 43.33%  
Excelente (A5) 6 10.00%  
Sem resposta 1 1.67%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para B8(SQ005)

Com relação às disciplinas optativas, como você avalia os itens abaixo? Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item: [Distribuição dos horários]
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para C1(SQ001)

Com relação ao corpo docente , como você avalia os itens abaixo? Por favor, escolha a resposta
adequada para cada item: [Assiduidade]

Resposta Contagem Percentagem
Péssima (A1) 0 0.00%  
Ruim (A2) 0 0.00%  
Regular (A3) 11 19.64%  
Boa (A4) 30 53.57%  
Excelente (A5) 15 26.79%  
Sem resposta 0 0.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para C1(SQ001)

Com relação ao corpo docente , como você avalia os itens abaixo? Por favor, escolha a resposta
adequada para cada item: [Assiduidade]
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para C1(SQ002)

Com relação ao corpo docente , como você avalia os itens abaixo? Por favor, escolha a resposta
adequada para cada item: [Pontualidade]

Resposta Contagem Percentagem
Péssima (A1) 2 3.57%  
Ruim (A2) 2 3.57%  
Regular (A3) 10 17.86%  
Boa (A4) 27 48.21%  
Excelente (A5) 13 23.21%  
Sem resposta 2 3.57%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para C1(SQ002)

Com relação ao corpo docente , como você avalia os itens abaixo? Por favor, escolha a resposta
adequada para cada item: [Pontualidade]
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para C1(SQ003)

Com relação ao corpo docente , como você avalia os itens abaixo? Por favor, escolha a resposta
adequada para cada item: [Didática em sala de aula]

Resposta Contagem Percentagem
Péssima (A1) 1 1.79%  
Ruim (A2) 6 10.71%  
Regular (A3) 22 39.29%  
Boa (A4) 22 39.29%  
Excelente (A5) 5 8.93%  
Sem resposta 0 0.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para C1(SQ003)

Com relação ao corpo docente , como você avalia os itens abaixo? Por favor, escolha a resposta
adequada para cada item: [Didática em sala de aula]
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para C1(SQ004)

Com relação ao corpo docente , como você avalia os itens abaixo? Por favor, escolha a resposta
adequada para cada item: [Atualidade dos conteúdos apresentados em aula]

Resposta Contagem Percentagem
Péssima (A1) 0 0.00%  
Ruim (A2) 6 10.71%  
Regular (A3) 19 33.93%  
Boa (A4) 25 44.64%  
Excelente (A5) 6 10.71%  
Sem resposta 0 0.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para C1(SQ004)

Com relação ao corpo docente , como você avalia os itens abaixo? Por favor, escolha a resposta
adequada para cada item: [Atualidade dos conteúdos apresentados em aula]
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para C1(SQ005)

Com relação ao corpo docente , como você avalia os itens abaixo? Por favor, escolha a resposta
adequada para cada item: [Disponibilidade para atender os discentes e dialogar com eles]

Resposta Contagem Percentagem
Péssima (A1) 1 1.79%  
Ruim (A2) 2 3.57%  
Regular (A3) 6 10.71%  
Boa (A4) 27 48.21%  
Excelente (A5) 20 35.71%  
Sem resposta 0 0.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para C1(SQ005)

Com relação ao corpo docente , como você avalia os itens abaixo? Por favor, escolha a resposta
adequada para cada item: [Disponibilidade para atender os discentes e dialogar com eles]
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para C1(SQ006)

Com relação ao corpo docente , como você avalia os itens abaixo? Por favor, escolha a resposta
adequada para cada item: [Disposição para realização, ao final do semestre, de avaliação junto

aos alunos acerca da disciplina]

Resposta Contagem Percentagem
Péssima (A1) 3 5.36%  
Ruim (A2) 5 8.93%  
Regular (A3) 11 19.64%  
Boa (A4) 24 42.86%  
Excelente (A5) 13 23.21%  
Sem resposta 0 0.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para C1(SQ006)

Com relação ao corpo docente , como você avalia os itens abaixo? Por favor, escolha a resposta
adequada para cada item: [Disposição para realização, ao final do semestre, de avaliação junto

aos alunos acerca da disciplina]
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para C2

Comente aqui sua resposta, caso deseje:

Resposta Contagem Percentagem
Resposta 6 10.71%  
Sem resposta 50 89.29%  

ID Resposta
31 Infelizmente, alguns professores, embora tenham muito conhecimento de sua área

e sejam bons profissionais arquivistas, falham na parte pedagógica e didática de
ensino. É comum se restringirem a metodologia de leitura prévia do aluno e
discussão em aula. Embora seja uma metodologia relevante, não é a única e ainda
pode não atingir os objetivos quando as discussões divagam por temas variados e
não constroem uma lógica de encadeamento de ideias. 

32 Alguns docentes não tem didática alguma em sala de aula.
51 Observa-se que alguns professores apresentam deficiência em relação a didática

dentro de sala de aula; Apesar de ter marcado como " boa" o item de   "atualidade
dos conteúdos apresentados em aula", nota-se que em algumas disciplinas
apresentam conteúdos desatualizados.

56 Pontualidade deveria ser obrigatória também no momento de SAIR. Pois já saí de
aula às 22:20h!!!

63 O professor não dispôe de um espaço físico e conforatável, para ele e nem para
atender o aluno de maneira satisfatória.

88 A maioria dos professores nunca falta e respeita o horário em que os alunos podem
estar em sala de aula. 
Há professores com didática excelente e outros com didática muito ruim, mas a
maioria se mantém na média.
Até hoje, apenas poucos professores solicitaram avaliação ao fim do curso.
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para C3

Você conhece os programas das disciplinas que você está cursando neste semestre?

Resposta Contagem Percentagem
Sim (SQ001) 45 80.36%  
Não (SQ002) 13 23.21%  

                                     página 53 / 140



Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para C3

Você conhece os programas das disciplinas que você está cursando neste semestre?
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para C4

De que forma você tomou conhecimento desses Programas de Disciplinas? Comente sua(s)
escolha(s), caso deseje.     Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:   ° A

resposta foi 'Sim  na questão anterior . Por favor, escolha as opções que se aplicam     

Resposta Contagem Percentagem
Pelo Portal do Aluno (SQ001) 16 28.57%  
Disponibilizados pelos professores (SQ002) 25 44.64%  
Informalmente pelos colegas (SQ003) 11 19.64%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para C4

De que forma você tomou conhecimento desses Programas de Disciplinas? Comente sua(s)
escolha(s), caso deseje.     Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:   ° A

resposta foi 'Sim  na questão anterior . Por favor, escolha as opções que se aplicam     
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para C5

 O conteúdo programático dessas disciplinas está sendo cumprido?  Só responder essa
pergunta sob as seguintes condições: ° A resposta foi 'Sim' na questão: Você conhece os

PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS que você está cursando neste semestre?

Resposta Contagem Percentagem
Sim (SQ001) 41 73.21%  
Não (SQ002) 6 10.71%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para C5

 O conteúdo programático dessas disciplinas está sendo cumprido?  Só responder essa
pergunta sob as seguintes condições: ° A resposta foi 'Sim' na questão: Você conhece os

PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS que você está cursando neste semestre?
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para C6

Comente aqui sua escolha, caso deseje:

Resposta Contagem Percentagem
Resposta 2 3.57%  
Sem resposta 54 96.43%  

ID Resposta
63 Estou recebendo atenão  muito boa da parte de meu professor e orientador. Muito

boa a preocupação dela e sua metodologia objetiva de tratar comigo. Gostei.
88 No geral, todos os professores fornecem o programa de sua disciplina no primeiro

dia de aula, inclusive, com o calendário do que será tratado em cada aula.
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para C7

As atividades extraclasse (visitas técnicas, seminários, excursões etc.) estão adequadas aos
programas das disciplinas?  

Resposta Contagem Percentagem
Sim (SQ001) 44 78.57%  
Não (SQ002) 10 17.86%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para C7

As atividades extraclasse (visitas técnicas, seminários, excursões etc.) estão adequadas aos
programas das disciplinas?  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para C8

Numa escala de 1 a 5, onde "1" equivale a "Pouquíssimo Considerada" e "5" equivale a "Muito
Considerada", o quanto você acha que a opinião dos alunos é considerada nas decisões

tomadas pela Direção da Escola de Arquivologia? 

Resposta Contagem Percentagem
1 (SQ001) 2 3.57%  
2 (SQ002) 6 10.71%  
3 (SQ003) 23 41.07%  
4 (SQ004) 12 21.43%  
5 (SQ005) 12 21.43%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para C8

Numa escala de 1 a 5, onde "1" equivale a "Pouquíssimo Considerada" e "5" equivale a "Muito
Considerada", o quanto você acha que a opinião dos alunos é considerada nas decisões

tomadas pela Direção da Escola de Arquivologia? 
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para C9(SQ001)

Com relação à atuação da Direção da Escola de Arquivolgia, como você avalia os seguintes
itens?     Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:      [Disponibilidade para o

atendimento aos alunos]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 0 0.00%  
Ruim (A2) 1 1.79%  
Regular (A3) 9 16.07%  
Bom (A4) 17 30.36%  
Excelente (A5) 28 50.00%  
Sem resposta 1 1.79%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para C9(SQ001)

Com relação à atuação da Direção da Escola de Arquivolgia, como você avalia os seguintes
itens?     Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:      [Disponibilidade para o

atendimento aos alunos]
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para C9(SQ002)

Com relação à atuação da Direção da Escola de Arquivolgia, como você avalia os seguintes
itens?     Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:      [Qualidade do atendimento

aos alunos]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 0 0.00%  
Ruim (A2) 0 0.00%  
Regular (A3) 9 16.07%  
Bom (A4) 18 32.14%  
Excelente (A5) 28 50.00%  
Sem resposta 1 1.79%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para C9(SQ002)

Com relação à atuação da Direção da Escola de Arquivolgia, como você avalia os seguintes
itens?     Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:      [Qualidade do atendimento

aos alunos]
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para C10

Obs.:

Resposta Contagem Percentagem
Resposta 5 8.93%  
Sem resposta 51 91.07%  

ID Resposta
31 A Direção é excepcional. 
51 A qualidade do atendimento aos alunos é boa, mas falta uma melhor

disponibilidade para o atendimento aos alunos.  
56 Quando encontra funcionando.
63 A atual direão tem uma preocupação, dedicação e grande interesse em sempre

beneficiar o aluno no que for possível. E nunca prejudicar.
87 Nessa questão também acho que deveria ser posto no facebook ou outro lugar

(mural) os horários de cada mês de como ira funcionar. Pois a cada mês,
principalmente perto do recesso os alunos ficam perdidos nos horários que mudam
um pouco.
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D1(SQ001)

Qual a sua avaliação em relação à sala onde funciona o Laboratório de Conservação e
Restauração? [Iluminação]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 10 17.86%  
Ruim (A2) 7 12.50%  
Regular (A3) 17 30.36%  
Bom (A4) 11 19.64%  
Excelente (A5) 4 7.14%  
Sem resposta 7 12.50%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D1(SQ001)

Qual a sua avaliação em relação à sala onde funciona o Laboratório de Conservação e
Restauração? [Iluminação]
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D1(SQ002)

Qual a sua avaliação em relação à sala onde funciona o Laboratório de Conservação e
Restauração? [Ventilação]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 11 19.64%  
Ruim (A2) 13 23.21%  
Regular (A3) 15 26.79%  
Bom (A4) 7 12.50%  
Excelente (A5) 3 5.36%  
Sem resposta 7 12.50%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D1(SQ002)

Qual a sua avaliação em relação à sala onde funciona o Laboratório de Conservação e
Restauração? [Ventilação]
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D1(SQ003)

Qual a sua avaliação em relação à sala onde funciona o Laboratório de Conservação e
Restauração? [Limpeza]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 9 16.07%  
Ruim (A2) 5 8.93%  
Regular (A3) 19 33.93%  
Bom (A4) 14 25.00%  
Excelente (A5) 2 3.57%  
Sem resposta 7 12.50%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D1(SQ003)

Qual a sua avaliação em relação à sala onde funciona o Laboratório de Conservação e
Restauração? [Limpeza]
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D1(SQ004)

Qual a sua avaliação em relação à sala onde funciona o Laboratório de Conservação e
Restauração? [Espaço disponível para a quantidade de alunos na turma]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 6 10.71%  
Ruim (A2) 4 7.14%  
Regular (A3) 14 25.00%  
Bom (A4) 23 41.07%  
Excelente (A5) 2 3.57%  
Sem resposta 7 12.50%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D1(SQ004)

Qual a sua avaliação em relação à sala onde funciona o Laboratório de Conservação e
Restauração? [Espaço disponível para a quantidade de alunos na turma]
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D1(SQ005)

Qual a sua avaliação em relação à sala onde funciona o Laboratório de Conservação e
Restauração? [Conservação]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 11 19.64%  
Ruim (A2) 7 12.50%  
Regular (A3) 18 32.14%  
Bom (A4) 10 17.86%  
Excelente (A5) 2 3.57%  
Sem resposta 8 14.29%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D1(SQ005)

Qual a sua avaliação em relação à sala onde funciona o Laboratório de Conservação e
Restauração? [Conservação]
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D1(SQ006)

Qual a sua avaliação em relação à sala onde funciona o Laboratório de Conservação e
Restauração? [Comodidade]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 10 17.86%  
Ruim (A2) 12 21.43%  
Regular (A3) 14 25.00%  
Bom (A4) 10 17.86%  
Excelente (A5) 2 3.57%  
Sem resposta 8 14.29%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D1(SQ006)

Qual a sua avaliação em relação à sala onde funciona o Laboratório de Conservação e
Restauração? [Comodidade]
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D1(SQ007)

Qual a sua avaliação em relação à sala onde funciona o Laboratório de Conservação e
Restauração? [Equipamento]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 15 26.79%  
Ruim (A2) 11 19.64%  
Regular (A3) 12 21.43%  
Bom (A4) 6 10.71%  
Excelente (A5) 3 5.36%  
Sem resposta 9 16.07%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D1(SQ007)

Qual a sua avaliação em relação à sala onde funciona o Laboratório de Conservação e
Restauração? [Equipamento]
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D1(SQ008)

Qual a sua avaliação em relação à sala onde funciona o Laboratório de Conservação e
Restauração? [Acessibilidade]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 11 19.64%  
Ruim (A2) 8 14.29%  
Regular (A3) 20 35.71%  
Bom (A4) 7 12.50%  
Excelente (A5) 2 3.57%  
Sem resposta 8 14.29%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D1(SQ008)

Qual a sua avaliação em relação à sala onde funciona o Laboratório de Conservação e
Restauração? [Acessibilidade]
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D2(SQ001)

Como você avalia os seguintes itens existentes no Prédio do CCH?    Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item:      [Bebedouros]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 29 51.79%  
Ruim (A2) 15 26.79%  
Regular (A3) 9 16.07%  
Bom (A4) 2 3.57%  
Excelente (A5) 0 0.00%  
Desconheço/Não sei avaliar (A6) 1 1.79%  
Sem resposta 0 0.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D2(SQ001)

Como você avalia os seguintes itens existentes no Prédio do CCH?    Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item:      [Bebedouros]
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D2(SQ002)

Como você avalia os seguintes itens existentes no Prédio do CCH?    Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item:      [Banheiros]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 22 39.29%  
Ruim (A2) 14 25.00%  
Regular (A3) 16 28.57%  
Bom (A4) 3 5.36%  
Excelente (A5) 0 0.00%  
Desconheço/Não sei avaliar (A6) 0 0.00%  
Sem resposta 1 1.79%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D2(SQ002)

Como você avalia os seguintes itens existentes no Prédio do CCH?    Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item:      [Banheiros]
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D2(SQ003)

Como você avalia os seguintes itens existentes no Prédio do CCH?    Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item:      [Elevadores]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 32 57.14%  
Ruim (A2) 12 21.43%  
Regular (A3) 10 17.86%  
Bom (A4) 2 3.57%  
Excelente (A5) 0 0.00%  
Desconheço/Não sei avaliar (A6) 0 0.00%  
Sem resposta 0 0.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D2(SQ003)

Como você avalia os seguintes itens existentes no Prédio do CCH?    Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item:      [Elevadores]
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D2(SQ004)

Como você avalia os seguintes itens existentes no Prédio do CCH?    Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item:      [Limpeza e conforto dos ambientes]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 9 16.07%  
Ruim (A2) 16 28.57%  
Regular (A3) 21 37.50%  
Bom (A4) 9 16.07%  
Excelente (A5) 1 1.79%  
Desconheço/Não sei avaliar (A6) 0 0.00%  
Sem resposta 0 0.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D2(SQ004)

Como você avalia os seguintes itens existentes no Prédio do CCH?    Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item:      [Limpeza e conforto dos ambientes]
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D3(SQ001)

Ainda com relação ao Prédio do CCH, como você avalia os seguintes itens?  Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item: [Acesso ao prédio]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 5 8.93%  
Ruim (A2) 8 14.29%  
Regular (A3) 20 35.71%  
Bom (A4) 18 32.14%  
Excelente (A5) 5 8.93%  
Desconheço/Não sei avaliar (A6) 0 0.00%  
Sem resposta 0 0.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D3(SQ001)

Ainda com relação ao Prédio do CCH, como você avalia os seguintes itens?  Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item: [Acesso ao prédio]

                                     página 94 / 140

/limesurvey/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/769623


Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D3(SQ002)

Ainda com relação ao Prédio do CCH, como você avalia os seguintes itens?  Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item: [Escadas e rampas]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 4 7.14%  
Ruim (A2) 2 3.57%  
Regular (A3) 17 30.36%  
Bom (A4) 24 42.86%  
Excelente (A5) 8 14.29%  
Desconheço/Não sei avaliar (A6) 0 0.00%  
Sem resposta 1 1.79%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D3(SQ002)

Ainda com relação ao Prédio do CCH, como você avalia os seguintes itens?  Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item: [Escadas e rampas]
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D3(SQ003)

Ainda com relação ao Prédio do CCH, como você avalia os seguintes itens?  Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item: [Acessibilidade para pessoas com algum tipo de deficiência]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 6 10.71%  
Ruim (A2) 11 19.64%  
Regular (A3) 12 21.43%  
Bom (A4) 14 25.00%  
Excelente (A5) 9 16.07%  
Desconheço/Não sei avaliar (A6) 1 1.79%  
Sem resposta 3 5.36%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D3(SQ003)

Ainda com relação ao Prédio do CCH, como você avalia os seguintes itens?  Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item: [Acessibilidade para pessoas com algum tipo de deficiência]
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D3(SQ004)

Ainda com relação ao Prédio do CCH, como você avalia os seguintes itens?  Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item: [Apoio médico]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 19 33.93%  
Ruim (A2) 7 12.50%  
Regular (A3) 5 8.93%  
Bom (A4) 1 1.79%  
Excelente (A5) 0 0.00%  
Desconheço/Não sei avaliar (A6) 14 25.00%  
Sem resposta 10 17.86%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D3(SQ004)

Ainda com relação ao Prédio do CCH, como você avalia os seguintes itens?  Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item: [Apoio médico]
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D3(SQ005)

Ainda com relação ao Prédio do CCH, como você avalia os seguintes itens?  Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item: [Saídas de emergência]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 17 30.36%  
Ruim (A2) 11 19.64%  
Regular (A3) 7 12.50%  
Bom (A4) 3 5.36%  
Excelente (A5) 1 1.79%  
Desconheço/Não sei avaliar (A6) 12 21.43%  
Sem resposta 5 8.93%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D3(SQ005)

Ainda com relação ao Prédio do CCH, como você avalia os seguintes itens?  Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item: [Saídas de emergência]
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D3(SQ006)

Ainda com relação ao Prédio do CCH, como você avalia os seguintes itens?  Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item: [Equipamentos de incêndio]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 14 25.00%  
Ruim (A2) 10 17.86%  
Regular (A3) 7 12.50%  
Bom (A4) 2 3.57%  
Excelente (A5) 0 0.00%  
Desconheço/Não sei avaliar (A6) 14 25.00%  
Sem resposta 9 16.07%  

                                   página 103 / 140



Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D3(SQ006)

Ainda com relação ao Prédio do CCH, como você avalia os seguintes itens?  Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item: [Equipamentos de incêndio]
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D3(SQ007)

Ainda com relação ao Prédio do CCH, como você avalia os seguintes itens?  Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item: [Placas de sinalização]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 17 30.36%  
Ruim (A2) 14 25.00%  
Regular (A3) 9 16.07%  
Bom (A4) 2 3.57%  
Excelente (A5) 0 0.00%  
Desconheço/Não sei avaliar (A6) 9 16.07%  
Sem resposta 5 8.93%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D3(SQ007)

Ainda com relação ao Prédio do CCH, como você avalia os seguintes itens?  Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item: [Placas de sinalização]
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D4(SQ001)

Qual sua avaliação dos seguintes aspectos relativos às salas de aula: Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item: [Número de alunos por Tuma]

Resposta Contagem Percentagem
Muito ruim (A1) 3 5.36%  
Ruim (A2) 2 3.57%  
Razoável (A3) 13 23.21%  
Bom (A4) 31 55.36%  
Muito bom (A5) 7 12.50%  
Sem resposta 0 0.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D4(SQ001)

Qual sua avaliação dos seguintes aspectos relativos às salas de aula: Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item: [Número de alunos por Tuma]
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D4(SQ002)

Qual sua avaliação dos seguintes aspectos relativos às salas de aula: Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item: [Disponibilidade de equipamentos]

Resposta Contagem Percentagem
Muito ruim (A1) 7 12.50%  
Ruim (A2) 14 25.00%  
Razoável (A3) 16 28.57%  
Bom (A4) 14 25.00%  
Muito bom (A5) 4 7.14%  
Sem resposta 1 1.79%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D4(SQ002)

Qual sua avaliação dos seguintes aspectos relativos às salas de aula: Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item: [Disponibilidade de equipamentos]
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D4(SQ003)

Qual sua avaliação dos seguintes aspectos relativos às salas de aula: Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item: [Limpeza]

Resposta Contagem Percentagem
Muito ruim (A1) 6 10.71%  
Ruim (A2) 7 12.50%  
Razoável (A3) 21 37.50%  
Bom (A4) 15 26.79%  
Muito bom (A5) 7 12.50%  
Sem resposta 0 0.00%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D4(SQ003)

Qual sua avaliação dos seguintes aspectos relativos às salas de aula: Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item: [Limpeza]
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D4(SQ004)

Qual sua avaliação dos seguintes aspectos relativos às salas de aula: Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item: [Iluminação]

Resposta Contagem Percentagem
Muito ruim (A1) 5 8.93%  
Ruim (A2) 7 12.50%  
Razoável (A3) 19 33.93%  
Bom (A4) 19 33.93%  
Muito bom (A5) 5 8.93%  
Sem resposta 1 1.79%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D4(SQ004)

Qual sua avaliação dos seguintes aspectos relativos às salas de aula: Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item: [Iluminação]
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D4(SQ005)

Qual sua avaliação dos seguintes aspectos relativos às salas de aula: Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item: [Ventilação]

Resposta Contagem Percentagem
Muito ruim (A1) 9 16.07%  
Ruim (A2) 11 19.64%  
Razoável (A3) 22 39.29%  
Bom (A4) 10 17.86%  
Muito bom (A5) 4 7.14%  
Sem resposta 0 0.00%  

                                   página 115 / 140



Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D4(SQ005)

Qual sua avaliação dos seguintes aspectos relativos às salas de aula: Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item: [Ventilação]
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D5

Em suas visitas à Biblioteca Central você tem encontrado para empréstimo os livros indicados
nas bibliografias das disciplinas?

Resposta Contagem Percentagem
Sim (SQ001) 20 35.71%  
Não (SQ002) 1 1.79%  
Não utilizo a Biblioteca Central (SQ003) 35 62.50%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D5

Em suas visitas à Biblioteca Central você tem encontrado para empréstimo os livros indicados
nas bibliografias das disciplinas?
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D6

Em caso negativo, cite ao menos um exemplo. Só responder essa pergunta sob as seguintes
condições:    A resposta foi 'Não' na questão '20'     Por favor, coloque sua resposta aqui:     

Resposta Contagem Percentagem
Resposta 3 5.36%  
Sem resposta 53 94.64%  

ID Resposta
63 A vez que precisei de alguma obra não encontrei. POr isso deixei de frequentar. E

naõ foi bom o atendimento por parte dos funcinários. E tudo muito ruim.
87 No apoio médico, saídas de emergência, equipamento de incêndio e placas de

sinalização. Preferi não avaliar até pq não vi nenhum desses itens apontados no
prédio do CCH... o que é muito preocupante. Mas ao retornar tentarei observar
melhor. 

88 Não utilizo a biblioteca para empréstimos, já que a maioria dos professores
disponibiliza os textos de sala de aula em PDF. Mas o espaço para estudo é
maravilhoso.
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D7

Em sua opinião, qual o grau de atualização da Biblioteca Central no que se refere à
disponibilização de periódicos especializados?

Resposta Contagem Percentagem
Muito insatisfatório (SQ001) 1 1.79%  
Insatisfatório (SQ002) 6 10.71%  
Razoável (SQ003) 23 41.07%  
Satisfatório (SQ004) 13 23.21%  
Muito satisfatório (SQ005) 1 1.79%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D7

Em sua opinião, qual o grau de atualização da Biblioteca Central no que se refere à
disponibilização de periódicos especializados?
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D8(SQ001)

Como você avalia o atendimento oferecido aos alunos pela:  Por favor, escolha a resposta
adequada para cada item: [Biblioteca Central]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 0 0.00%  
Ruim (A2) 3 5.36%  
Razoável (A3) 8 14.29%  
Bom (A4) 25 44.64%  
Excelente (A5) 7 12.50%  
Sem resposta 13 23.21%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D8(SQ001)

Como você avalia o atendimento oferecido aos alunos pela:  Por favor, escolha a resposta
adequada para cada item: [Biblioteca Central]
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D8(SQ002)

Como você avalia o atendimento oferecido aos alunos pela:  Por favor, escolha a resposta
adequada para cada item: [Protocolo do CCH]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 1 1.79%  
Ruim (A2) 3 5.36%  
Razoável (A3) 13 23.21%  
Bom (A4) 24 42.86%  
Excelente (A5) 4 7.14%  
Sem resposta 11 19.64%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D8(SQ002)

Como você avalia o atendimento oferecido aos alunos pela:  Por favor, escolha a resposta
adequada para cada item: [Protocolo do CCH]
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D8(SQ003)

Como você avalia o atendimento oferecido aos alunos pela:  Por favor, escolha a resposta
adequada para cada item: [Pró Reitoria de  Ens. de Graduação]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 1 1.79%  
Ruim (A2) 0 0.00%  
Razoável (A3) 10 17.86%  
Bom (A4) 16 28.57%  
Excelente (A5) 3 5.36%  
Sem resposta 26 46.43%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D8(SQ003)

Como você avalia o atendimento oferecido aos alunos pela:  Por favor, escolha a resposta
adequada para cada item: [Pró Reitoria de  Ens. de Graduação]
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D8(SQ004)

Como você avalia o atendimento oferecido aos alunos pela:  Por favor, escolha a resposta
adequada para cada item: [Pró Reitoria de Ass. Estudantis]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 1 1.79%  
Ruim (A2) 1 1.79%  
Razoável (A3) 8 14.29%  
Bom (A4) 14 25.00%  
Excelente (A5) 5 8.93%  
Sem resposta 27 48.21%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D8(SQ004)

Como você avalia o atendimento oferecido aos alunos pela:  Por favor, escolha a resposta
adequada para cada item: [Pró Reitoria de Ass. Estudantis]
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D9(SQ001)

Com relação à Secretaria Escolar, como você avalia os seguintes itens?     Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item:      [Horário de funcionamento]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 3 5.36%  
Ruim (A2) 10 17.86%  
Regular (A3) 17 30.36%  
Bom (A4) 20 35.71%  
Excelente (A5) 5 8.93%  
Sem resposta 1 1.79%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D9(SQ001)

Com relação à Secretaria Escolar, como você avalia os seguintes itens?     Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item:      [Horário de funcionamento]
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D9(SQ002)

Com relação à Secretaria Escolar, como você avalia os seguintes itens?     Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item:      [Número de funcionários]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 5 8.93%  
Ruim (A2) 6 10.71%  
Regular (A3) 29 51.79%  
Bom (A4) 12 21.43%  
Excelente (A5) 2 3.57%  
Sem resposta 2 3.57%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D9(SQ002)

Com relação à Secretaria Escolar, como você avalia os seguintes itens?     Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item:      [Número de funcionários]
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D9(SQ003)

Com relação à Secretaria Escolar, como você avalia os seguintes itens?     Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item:      [Assiduidade dos funcionários]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 2 3.57%  
Ruim (A2) 2 3.57%  
Regular (A3) 9 16.07%  
Bom (A4) 27 48.21%  
Excelente (A5) 11 19.64%  
Sem resposta 5 8.93%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D9(SQ003)

Com relação à Secretaria Escolar, como você avalia os seguintes itens?     Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item:      [Assiduidade dos funcionários]
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D9(SQ004)

Com relação à Secretaria Escolar, como você avalia os seguintes itens?     Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item:      [Disponibilidade dos funcionários para atendimento aos

alunos]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 2 3.57%  
Ruim (A2) 0 0.00%  
Regular (A3) 8 14.29%  
Bom (A4) 24 42.86%  
Excelente (A5) 17 30.36%  
Sem resposta 5 8.93%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D9(SQ004)

Com relação à Secretaria Escolar, como você avalia os seguintes itens?     Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item:      [Disponibilidade dos funcionários para atendimento aos

alunos]

                                   página 137 / 140

/limesurvey/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/769623


Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D9(SQ005)

Com relação à Secretaria Escolar, como você avalia os seguintes itens?     Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item:      [Qualidade do atendimento dos funcionários aos alunos]

Resposta Contagem Percentagem
Péssimo (A1) 0 0.00%  
Ruim (A2) 1 1.79%  
Regular (A3) 8 14.29%  
Bom (A4) 20 35.71%  
Excelente (A5) 25 44.64%  
Sem resposta 2 3.57%  
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D9(SQ005)

Com relação à Secretaria Escolar, como você avalia os seguintes itens?     Por favor, escolha a
resposta adequada para cada item:      [Qualidade do atendimento dos funcionários aos alunos]
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Estatísticas rápidas
Questionário 769623 'Avaliação da Escola de Arquivologia 2016 - DISCENTES'

Sumário dos campos para D10

Considerações finais Para finalizar, faça aqui, caso deseje, suas considerações sobre qualquer
aspecto que considere relevante sobre o curso de Arquivologia.

Resposta Contagem Percentagem
Resposta 8 14.29%  
Sem resposta 48 85.71%  

ID Resposta
28 Em alguns momentos me parece que alguns docentes se perdem em relação ao

conteúdo e acabam por não finalizar o que está proposto na diretiz da matéria.
48 Talvez falte eventos que interajam alunos dos diversos cursos ministrados no

campus. OBrigado
56 Existe apoio médico no CCH?
61 As resposta dos requerimentos entregues na secretaria da escola de Arquivologia

demoram muito tempo, MESES. É necessária a contratação de mais mão de obra.
Um simples requerimento não pode demorar 4 ou 5 meses para ser respondido
como acontece hoje. 

63 Falta matérias de consideração primordial para a formação do aluno, ligada ao
Direito. Permitir ao aluno participar de reunião de departametno no que diz respeito
a esses assutnos citados e não só o diretório, pois, são imaturos e não percebem
algumas coisas. Para de mudar o currículo todo ano. Abrir a secretaria na parte da
manhã também.  Instituir o curso de LIcenciatura além de licenciar em arquivologia
ser também com ênfase em história e ou pedagogia. Isso proporciona mais campo
mercadológico para o Arquivista, disvencilha ele da submissão da História, e
permite que caso seja regulamentada a profissão de téc. de arquivo no nível médio,
o Licenciado em História não tomaria o lugar o Licenciado em Arquivologia.
Pensem nisso com muita atenão. Isso vai a congecer se a Esc. de Arquivologia não
se blindar e não der o primeiro passo no âmbito nacional e sair na frente. Falta
muito isso.

77 O curso é muito bom! A escola de arquivologia conta com um corpo docente
formado por profissionais atenciosos e comprometidos.
Acredito que falta mais recursos para realizar os estudos como por exemplo :
computadores, laboratórios e audiovisuais.

78 Gostei do retorno do restaurante.
87 O curso é muito bom. Só precisa ser atualizado a cada ano. Pois nos estágios

reparamos o quanto estamos ainda na teoria. Precisa caminhar paralelamente com
as novas mudanças nesse novo mundo mais acelerado e dinâmico.
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