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Autoavaliação discente em
Biblioteconomia/UNIRIO 2016
Prezado(a) estudante,
Este questionário foi desenvolvido pela Comissão Interna de Autoavaliação de Curso (CIAC), da Escola de Biblioteconomia (EB),
composta por docentes, discentes e servidores. Trata-se de um instrumento de avaliação construído democraticamente, com o
objetivo de levantar subsídios para a melhoria dos cursos de Biblioteconomia da UNIRIO.
O questionário é composto por questões fechadas e aberta, que levam em consideração o perfil do aluno e as três dimensões do
ensino: organização didático-pedagógica, corpo docente e infraestrutura da EB.
É importante saber que o número de matrícula será utilizado apenas para autenticação no formulário, garantindo que somente
alunos matriculados nos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Biblioteconomia da UNIRIO participem.
Sua participação é muito importante!
Há 68 perguntas neste questionário

Matrícula
[]Preencha com seu número de matrícula *
Apenas números podem ser usados nesse campo.
Por favor, coloque sua resposta aqui:

Sem pontos ou traços

http://200.156.24.157/limesurvey/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/234789

1/21

28/08/2017

LimeSurvey - Autoavaliação discente em Biblioteconomia/UNIRIO 2016

I – PERFIL DO DISCENTE
[]1. Você está matriculado(a) em que curso? *
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Bacharelado em Biblioteconomia – matutino
Bacharelado em Biblioteconomia – noturno
Licenciatura em Biblioteconomia

[]1.1. Por que você escolheu fazer um curso de Licenciatura em Biblioteconomia? (permite a escolha
de mais de uma resposta) *
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:
A resposta foi 'Licenciatura em Biblioteconomia' na questão '2 [I]' (1. Você está matriculado(a) em que curso?)
Por favor, escolha as opções que se aplicam:

Me interessei pelo curso e pretendo seguir carreira docente.
Prefiro ser pesquisador(a), mas ser professor(a) é uma opção de emprego.
Necessito de um diploma para realizar concursos públicos.
Achei que poderia ser a minha porta de entrada na UNIRIO para depois pedir transferência para outro curso.
Achei que poderia ser a minha porta de entrada no ensino superior para depois pedir transferência para outra
universidade.
Outros.

[]1.1. Qual seu eixo? *
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:
A resposta foi ' Bacharelado em Biblioteconomia – matutino' ou ' Bacharelado em Biblioteconomia – noturno' na questão '2 [I]'
(1. Você está matriculado(a) em que curso?)
Por favor, escolha as opções que se aplicam:

Eixo I: Biblioteconomia em Memória, Patrimônio e Cultura
Eixo II: Biblioteconomia em Ciência e Tecnologia
Eixo III: Biblioteconomia para Gestão da Informação em Organizações
Não sei

[]1.2. Por que você escolheu fazer um curso de bacharelado em biblioteconomia?
(permite a escolha de mais de uma resposta) *
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:
A resposta foi ' Bacharelado em Biblioteconomia – matutino' ou ' Bacharelado em Biblioteconomia – noturno' na questão '2 [I]'
(1. Você está matriculado(a) em que curso?)
Por favor, escolha as opções que se aplicam:

Me interessei pelo curso e pretendo ser bibliotecário(a).
Prefiro ser pesquisador(a), mas ser bibliotecário(a) é uma opção de emprego.
Necessito de um diploma para realizar concursos públicos.
Achei que poderia ser a minha porta de entrada na UNIRIO para depois pedir transferência para outro curso.
Achei que poderia ser a minha porta de entrada no ensino superior para depois pedir transferência para outra
universidade.
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Outros.

[]2. Quando você ingressou no curso? *
Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui:

Ano:

Semestre (1º ou 2º):

[]3. Este é o seu primeiro curso superior? *
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Sim.
Não.

[]3.1. Qual(is) é(são) esse(s) outro(s) curso(s)? *
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:
A resposta foi 'Não.' na questão '7 [A3]' (3. Este é o seu primeiro curso superior?)
Por favor, coloque sua resposta aqui:

[]4. Você se encontra em que faixa etária? *
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Até 18 anos.
19 a 24 anos.
25 a 29 anos.
30 a 34 anos.
35 a 39 anos.
40 a 49 anos.
50 a 60 anos.
Mais de 61 anos.

[]5. Gênero *
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Masculino.
Feminino.
Não quero declarar.
Outros

[]6. Qual é o seu estado civil? *
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Solteiro(a).
União estável.
http://200.156.24.157/limesurvey/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/234789
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Casado(a).
Separado(a)/divorciado(a).
Viúvo (a).
Não quero declarar.
Outros

[]7. Você se reconhece ou se identifica como de cor ou raça: *
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Amarelo.
Branco.
Indígena.
Preto.
Pardo.
Não quero declarar.
Outros

[]8. Possui alguma deficiência? *
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Sim.
Não.

[]8.1. Qual? *
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:
A resposta foi 'Sim.' na questão '13 [A8]' (8. Possui alguma deficiência?)
Por favor, coloque sua resposta aqui:

http://200.156.24.157/limesurvey/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/234789
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[]9. Em que região se localiza a sua residência? *
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro.
Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro.
Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro.
Zona Central da cidade do Rio de Janeiro.
Baixada Fluminense.
Leste Fluminense (Niterói e adjacências).
Outros

[]9.1. Em qual bairro: *
Por favor, coloque sua resposta aqui:

[]10. Em relação à sua ocupação: *
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Só estuda.
Estuda e faz estágio.
Estuda e trabalha.
Estuda, trabalha e faz estágio.
Outros

[]10.1. Em que tipo de instituição estagia ou trabalha? (permite a escolha de mais de uma resposta) *
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:
A resposta foi 'Estuda e faz estágio.' ou 'Estuda e trabalha.' ou 'Estuda, trabalha e faz estágio.' ou 'Outros' na questão '17 [A10]'
(10. Em relação à sua ocupação:)
Por favor, escolha as opções que se aplicam:

Bibliotecas.
Museus.
Centros Culturais.
Arquivos.
Outros:

[]10.1.1. Em que área estagia ou trabalha? (permite a escolha de mais de uma resposta) *
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:
A resposta foi 'Estuda e faz estágio.' ou 'Estuda e trabalha.' ou 'Estuda, trabalha e faz estágio.' ou 'Outros' na questão '17 [A10]'
(10. Em relação à sua ocupação:)
Por favor, escolha as opções que se aplicam:

Jurídica.
Saúde.
Cultura e entretenimento.
Ensino e pesquisa.
Bancos e instituições financeiras.
http://200.156.24.157/limesurvey/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/234789
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TV e rádios.
Sites e serviços online.
Outros:

[]11. O que motivou você a estudar Biblioteconomia? (permite a escolha de mais de uma resposta) *
Por favor, escolha as opções que se aplicam:

Interesse pessoal.
Gosto pela leitura.
Influência da família.
Mercado de trabalho.
Baixa nota de corte para ingresso.
Outros:

[]11.a Caso deseje, comente aqui sua resposta sobre a motivação em estudar biblioteconomia:
Por favor, coloque sua resposta aqui:

[]12. Você pretende fazer uma pós-graduação? *
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Sim.
Não.
Ainda não decidi.

[]12.1. Em que área pretende fazer a pós-graduação? *
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:
A resposta foi 'Sim.' na questão '22 [A12]' (12. Você pretende fazer uma pós-graduação?)
Por favor, escolha as opções que se aplicam:

Em Biblioteconomia/Ciência da Informação.
Em Arquivologia.
Em Museologia.
Não sei.
Outros:

http://200.156.24.157/limesurvey/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/234789
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II - ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA
[]13. Em relação à estrutura curricular do curso de Biblioteconomia, como você avalia os
seguintes aspectos: *
Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:

Insatisfatória

Limitada

Razoável

Satisfatória

Plenamente
satisfatória

Não sei
avaliar

Flexibilidade.
Interdisciplinaridade.
Articulação entre
Teoria e Prática.

[]13.a Caso deseje, comente aqui sua resposta sobre a estrutura curricular do curso:
Por favor, coloque sua resposta aqui:

[]14. Qual o seu grau de satisfação com os procedimentos de avaliação da aprendizagem adotados nas
disciplinas do curso? *
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Muito insatisfeito.
Insatisfeito.
Indiferente.
Satisfeito.
Muito satisfeito.

[]14.a Caso deseje, comente aqui sua resposta sobre os procedimentos de avaliação da

aprendizagem adotados nas disciplinas do curso.
Por favor, coloque sua resposta aqui:

http://200.156.24.157/limesurvey/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/234789
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[]15. Em relação à carga horária, como você avalia os seguintes aspectos:
*
Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:

Insatisfatória

Limitada

Razoável

Satisfatória

Plenamente
satisfatória

Não sei
avaliar

Atividades
complementares.
Estágio
supervisionado e/ou
prática de ensino.
Disciplinas
obrigatórias.
Disciplinas optativas.
Disciplinas optativas
de eixo.

[]15.a Caso deseje, comente aqui sua resposta em relação à carga horária:
Por favor, coloque sua resposta aqui:

[]16. Você está fazendo ou já fez o TCC? *
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Sim
Não

[]16.1. Como você avalia a orientação que recebe para a elaboração do TCC? *
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:
A resposta foi 'Sim' na questão '30 [B16]' (16. Você está fazendo ou já fez o TCC? )
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Péssima.
Ruim.
Razoável.
Boa.
Excelente.
Não sei/não quero avaliar.

[]16.2 Você teve alguma dificuldade no momento da escolha do professor orientador de seu TCC? *
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:
A resposta foi 'Sim' na questão '30 [B16]' (16. Você está fazendo ou já fez o TCC? )
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

http://200.156.24.157/limesurvey/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/234789
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Sim
Não

[]16.2.1. Quais as dificuldades encontradas? *
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:
A resposta foi 'Sim' na questão '30 [B16]' (16. Você está fazendo ou já fez o TCC? ) e A resposta foi 'Sim' na questão '32 [B162c]'
(16.2 Você teve alguma dificuldade no momento da escolha do professor orientador de seu TCC?)
Por favor, escolha as opções que se aplicam:

O professor alegou não ter disponibilidade para atender mais um aluno.
Houve incompatibilidade de horário com o professor.
Não encontrei orientador para o tema que eu queria pesquisar.
Outros:

[]16.3. Como você avalia carga horária prevista para o TCC? *
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:
A resposta foi 'Sim' na questão '30 [B16]' (16. Você está fazendo ou já fez o TCC? )
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Insatisfatória.
Limitada.
Razoável.
Satisfatória.
Plenamente satisfatória.
Não sei/não quero avaliar.

[]16.a Caso deseje, comente aqui suas respostas sobre o TCC:
Por favor, coloque sua resposta aqui:

[]17. Você já fez alguma disciplina a distância? *
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Sim.
Não.
Desconheço essa possibilidade.

[] 17.1. Como você avalia essa experiência: *
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:
A resposta foi 'Sim.' na questão '36 [B17]' (17. Você já fez alguma disciplina a distância? )
http://200.156.24.157/limesurvey/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/234789
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Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Péssima.
Ruim.
Razoável.
Boa.
Excelente.

[]17.a Caso deseje, comente aqui suas respostas sobre disciplina a distância:
Por favor, coloque sua resposta aqui:

[]18. Como você avalia o seu conhecimento sobre os seguintes documentos institucionais:
*
Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:

Insatisfatório

Limitado

Razoável

Satisfatório

Plenamente
satisfatório

Não sei
avaliar

Estatuto da UNIRIO.
Plano de
desenvolvimento
institucional da
UNIRIO.
Projeto políticopedagógico de seu
curso.

[]18.a Caso deseje, comente aqui sua resposta sobre os documentos institucionais.
Por favor, coloque sua resposta aqui:

[]19. Como você avalia os canais de comunicação utilizados pela Escola de Biblioteconomia para
informar aos discentes sobre suas atividades? *
Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:

Insatisfatório

Limitado

Razoável

http://200.156.24.157/limesurvey/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/234789
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Site da Escola de
Biblioteconomia.
E-mail da Escola de
Biblioteconomia.
Facebook da Escola
de Biblioteconomia.
Atendimento
telefônico.
Mural da Escola de
Biblioteconomia.

[]19.a Caso deseje, comente aqui sua resposta sobre os canais comunicação utilizados pela Escola de

Biblioteconomia.
Por favor, coloque sua resposta aqui:

[]20. Você participa de algum programa ou recebe algum tipo de bolsa ou auxílio da UNIRIO? *
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Sim
Não

[]20.1. Em qual/quais participa? *
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:
A resposta foi 'Sim' na questão '43 [B20]' (20. Você participa de algum programa ou recebe algum tipo de bolsa ou auxílio da
UNIRIO? )
Por favor, escolha as opções que se aplicam:

Auxílio alimentação.
Auxílio moradia.
Bolsa de extensão.
Bolsa de incentivo acadêmico.
Bolsa de iniciação à docência (PIBID).
Iniciação científica.
Bolsa monitoria.
Programa ciência sem fronteiras.
Programa de acompanhamento discente de graduação (Pradig).
Programa de estudantes-convênio de graduação (PEC-G).
Programa de mobilidade acadêmica.
Programa de mobilidade internacional.
Outros:
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[]20.a Caso deseje, comente aqui sua resposta sobre programa, bolsa ou auxílio oferecido pela

UNIRIO.
Por favor, coloque sua resposta aqui:

[]21. Em relação aos serviços de assistência estudantil disponibilizados pela UNIRIO, avalie os
seguintes itens: *
Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:

Não
usei/não
sei avaliar

Insatisfatório

Limitado

Razoável

Satisfatório

Plenamente
satisfatório

Atendimento
nutricional.
Atendimento
psicológico.
Auxílio Alimentação.
Auxílio Moradia.
Bolsas de estudo.
Transporte
intercampi.
Restaurante
universitário.
Auxílio para
participação em
eventos.

[]21.a Caso deseje, comente aqui sua resposta sobre os serviços de assistência estudantil oferecidos

pela UNIRIO.
Por favor, coloque sua resposta aqui:

[]22. Você considera importante a participação de um representante estudantil junto aos colegiados de
Curso e de Departamento? *
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Sim
http://200.156.24.157/limesurvey/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/234789
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Não

[]22.a Caso deseje, comente aqui sua resposta sobre a participação de um representante estudantil

junto aos colegiados de Curso e de Departamento.
Por favor, coloque sua resposta aqui:

[]23. Qual a sua percepção da qualidade da atuação do Diretório Acadêmico dos Estudantes de
Biblioteconomia (DAEB)? *
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Insatisfatória.
Limitada.
Razoável.
Satisfatória.
Plenamente satisfatória.
Não sei avaliar.

[]23.a Caso deseje, comente aqui sua resposta sobre sua percepção da atuação do Diretório Acadêmico

(DAEB).
Por favor, coloque sua resposta aqui:
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III - CORPO DOCENTE E TUTORIAL
[]24. A partir de sua vivência na Escola de Biblioteconomia, como você avalia a interação ocorrida

entre você e cada uma das instâncias administrativas abaixo, no que se refere ao atendimento de suas
demandas? Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: *
Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:

Insatisfatória

Limitada

Razoável

Satisfatória

Plenamente
satisfatória

Não sei
avaliar

Decania do CCHS.
Diretoria da EB.
Secretaria da EB.
Coordenação do
curso.
Coordenação de
estágio.
Protocolo.
Departamento de
Estudos e Processos
Biblioteconômicos –
DEPB.
Departamento de
Processos Técnico –
Documentais DPTD.
Departamento de
Ciências Sociais.
Departamento de
Estudos e Processos
Museológico.
Departamento de
Fundamentos da
Educação.
Departamento de
História.
Departamento de
Filosofia.
Departamento de
Matemática
Estatística.

[]24.a Caso deseje, comente aqui sua resposta relativa a interação ocorrida entre você e as instâncias

administrativas disponíveis.
Por favor, coloque sua resposta aqui:

[]25. A partir de sua vivência na Escola de Biblioteconomia, como você avalia a interação ocorrida

entre você e cada uma das instâncias pedagógicas, no que se refere ao atendimento de suas demandas?
http://200.156.24.157/limesurvey/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/234789
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(escolha a resposta adequada para cada item) *
Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:

Insatisfatória

Limitada

Razoável

Satisfatória

Plenamente
satisfatória

Não sei
avaliar

Colegiado do curso.
Núcleo Docente
Estruturante.
Corpo docente.

[]25.a Caso deseje, comente aqui sua resposta relativa a interação ocorrida entre você e as

instâncias pedagógicas disponíveis
Por favor, coloque sua resposta aqui:
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IV - INFRAESTRUTURA
[]26. Qual sua avaliação dos seguintes aspectos relativos às salas de aula. *
Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:

Insatisfatório

Limitado

Razoável

Satisfatório

Plenamente
satisfatório

Não sei
avaliar

Número de alunos
por turma.
Disponibilidade de
equipamentos.
Acesso por wi-fi.
Dimensão das salas
em função do
número de alunos.
Limpeza.
Iluminação.
Comodidade.
Conforto térmico.
Acústica.
Acessibilidade.
Conservação

[]26.a Caso deseje, comente aqui sua resposta sobre as salas de aula.
Por favor, coloque sua resposta aqui:

[]27. Como você avalia o acervo da Biblioteca Central para atender as suas necessidades de estudo e
pesquisa? *
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Insatisfatório.
Limitado.
Razoável.
Satisfatório.
Plenamente satisfatório.
Não sei avaliar/Não faço uso da biblioteca.

[]28. Como você avalia as condições que a Biblioteca Central oferece para a formação dos estudantes
de Biblioteconomia? *
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

Insatisfatória.
http://200.156.24.157/limesurvey/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/234789
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Limitada.
Razoável.
Satisfatório.
Plenamente satisfatória.
Não sei avaliar/Não faço uso da biblioteca.

[]28.a Caso deseje, comente aqui sua resposta sobre as condições que a Biblioteca Central oferece para

a formação dos estudantes de Biblioteconomia
Por favor, coloque sua resposta aqui:

[]29. Qual sua avaliação do Laboratório de Documentação Informatizada (LADOC) quanto aos
seguintes ítens: *
Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:

Insatisfatória

Limitada

Razoável

Satisfatória

Plenamente
satisfatória

Não sei
avaliar

Acessibilidade.
Acesso ao Wi-fi.
Adequação do
espaço físico.
Comodidade.
Conforto térmico.
Conservação.
Equipamentos.
Espaço disponível
para a quantidade de
alunos na turma.
Iluminação.
Manutenção e
suporte.
Quantidade de
equipamentos
relativa ao número
total de usuários.
Segurança de
trabalho.
Velocidade de
acesso à internet.
Ventilação.

[]29.a Caso deseje, comente aqui sua resposta sobre o LADOC.
Por favor, coloque sua resposta aqui:
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[]30. Qual a sua avaliação do Laboratório de Biblioteconomia (LABBIB): *
Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:

Insatisfatória

Limitada

Razoável

Satisfatória

Plenamente
satisfatória

Não sei
avaliar

Acessibilidade.
Acesso ao Wi-fi.
Adequação do
espaço físico.
Comodidade.
Conforto térmico.
Conservação.
Equipamentos.
Espaço disponível
para a quantidade de
alunos na turma.
Iluminação.
Limpeza.
Manutenção e
suporte.
Segurança de
trabalho.
Velocidade de
acesso à internet.
Ventilação.
Quantidade de
instrumentos
disponíveis.
Diversidade dos
instrumentos
disponíveis.
Atualidade dos
instrumentos
disponíveis.

[]

30.a Caso deseje, comente aqui sua resposta sobre o LABBIB:

Por favor, coloque sua resposta aqui:

http://200.156.24.157/limesurvey/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/234789
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[]31. Em relação aos laboratórios disponíveis para o seu curso: Segundo o Plano Político Pedagógico

do Bacharelado em Biblioteconomia, também estão disponíveis os laboratórios abaixo listados.
Assinale qual/quais você utilizou: *
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:
A resposta foi ' Bacharelado em Biblioteconomia – matutino' ou ' Bacharelado em Biblioteconomia – noturno' na questão '2 [I]'
(1. Você está matriculado(a) em que curso?)
Por favor, escolha as opções que se aplicam:

Laboratório de Biblioteconomia (LABBIB).
Laboratório de Documentação em Memória Social (LADOME).
Laboratório de Documentação Informatizada (LADOC).
Laboratório de Idiomas (LI).
Laboratório de Informática.
Laboratório de Linguagem e Mídia (LLM).
Laboratório de Memória e Imagem (LMI)
Laboratório de Tecnologias Intelectuais (LTI).
Não utilizei nenhum.

[]31. Em relação aos laboratórios disponíveis para o seu curso: Segundo o Plano Político Pedagógico

da Licenciatura em Biblioteconomia, também estão disponíveis os laboratórios abaixo listados.
Assinale qual/quais você utilizou: *
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:
A resposta foi 'Licenciatura em Biblioteconomia' na questão '2 [I]' (1. Você está matriculado(a) em que curso?)
Por favor, escolha as opções que se aplicam:

Laboratório de Biblioteconomia (LABBIB).
Laboratório de Documentação em Memória Social (LADOME).
Laboratório de Documentação Informatizada (LADOC).
Laboratório de Idiomas (LI).
Laboratório de Informática.
Laboratório de Linguagem e Mídia (LLM).
Laboratório de Memória e Imagem (LMI).
Laboratório de Metodologias Didáticas (LAMED).
Laboratório de Tecnologias Intelectuais (LTI).
Não utilizei nenhum.

[]31.a Caso deseje, comente aqui sua resposta sobre os laboratórios disponíveis para o seu curso:
Por favor, coloque sua resposta aqui:

http://200.156.24.157/limesurvey/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/234789
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[]Para finalizar, faça aqui, caso deseje, suas considerações sobre qualquer aspecto que considere

relevante sobre o curso de Biblioteconomia da EB.
Por favor, coloque sua resposta aqui:

http://200.156.24.157/limesurvey/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/234789
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Agradecemos a sua colaboração.
Os resultados do processo de avaliação dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Biblioteconomia serão divulgados mediante
Relatório que será encaminhado à Direção da EB e à Coordenação do curso.
Serão também realizadas reuniões com os segmentos: docente, discente e técnico-administrativo para a apresentação dos
resultados e propostas.
Obrigado por ter preenchido o questionário!
Comissão Interna de Autoavaliação de Curso - CIAC/EB
10/10/2016 – 14:03
Enviar questionário
Obrigado por ter preenchido o questionário.
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