
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA – UFPB
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS – CCSA

RESOLUÇÃO N° 01/2020
 

Regulamenta  a  autoavaliaça�o  do  Programa  de  Po� s-
Graduaça�o  em  Gesta�o  Pu� blica  e  Cooperaça�o
Internacional – PGPCI.

 
O Colegiado do Programa de Po� s-Graduaça�o em Gesta�o Pu� blica e Cooperaça�o Internacional (PGPCI) do
Centro de Cie!ncias Sociais Aplicadas (CCSA) da Universidade Federal da Paraí�ba (UFPB), para atender
ao  disposto  no  art.  18,  inciso  XVI  do  Regimento  Geral  da  Po� s-Graduaça�o  da  UFPB  (Resoluça�o
CONSEPE/UFPB 79/2013), e considerando a necessidade de regulamentaça�o da avaliaça�o interna das
atividades administrativas, acade!micas, de internacionalizaça�o e o impacto social do PGPCI, 
 
RESOLVE: 

Art.  1° As  atividades  administrativas,  acade!micas,  de  internacionalizaça�o  e  o  impacto  social  do
Programa sera�o avaliados periodicamente pelos discentes, secreta� rios e docentes, nos termos desta
Resoluça�o, sob a responsabilidade de Comissa�o Especí�fica designada pelo colegiado do PGPCI, a qual
devera�  trabalhar em parceria com a Coordenaça�o do Programa. A preside!ncia desta Comissa� o cabera�
ao coordenador do PGPCI a partir do quadrie!nio iniciado em 2021.

§ 1º A avaliaça�o levara�  em conta os seguintes princí�pios: 
a) Orientaça�o para o aperfeiçoamento geral das atividades;
b) Subsí�dio para os trabalhos da Comissa�o de Planejamento Estrate�gico do PGPCI;
c) Publicidade de resultados que na�o forem de cunho confidencial ou restrito aos docentes ou a@

Coordenaça�o.  
§ 2º As atividades de avaliaça�o sera�o baseadas em indicadores de produça�o e em instrumentos

de captaça�o de percepço� es e de recomendaço� es de discentes e de docentes, nos crite�rios definidos por
esta Resoluça�o, conforme exposto nos Anexos IA, IB, IC, ID, IE.

§  3º  Fica  a  Coordenaça�o,  com  a  autorizaça�o  do  Colegiado do PGPCI,  incentivada  a  convidar
egressos,  te�cnicos-administrativos  e  docentes externos  para colaboraça�o  no  processo perio� dico  de
autoavaliaça�o.

Art. 2° A avaliaça�o por meio de indicadores sera�  realizada anualmente, e se baseara�  na aplicaça�o de
indicadores de avaliaça�o externa ou outros que forem entendidos como pertinentes, com aplicaça�o nos
ní�veis de linhas de pesquisas, de e!nfase de pesquisa e de docentes. 
 
Art. 3º A avaliaça�o de percepça�o sera�  realizada ao final de cada semestre, segundo crite�rios definidos
nessa  Resoluça�o,  sem  prejuí�zo  a  outros  crite�rios  que  eventualmente  possam  ser  inseridos  pela
Coordenaça�o do PGPCI e publicizados apo� s conclusa�o dos trabalhos.

§ 1º O processo de coleta de dados podera�  ser efetuado por meio de adaptaço� es, a cada perí�odo,
dos  instrumentos  constantes  dos  Anexos  IB,  IC,  ID  e  IE,  sendo  garantida  a  confidencialidade  dos
respondentes.

 
§ 2º Os crite�rios de avaliaça�o discentes sa�o os seguintes: 
a) Participaça�o nas discusso� es em sala de aula; 
b) Domí�nio do conteu� do ba� sico das disciplinas cursadas; 
c) Leitura dos textos apresentados na ementa das disciplinas cursadas; 
d) Leitura de textos complementares a@queles da ementa das disciplinas cursadas;
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e) Desempenho acade!mico.

§ 3º Os crite�rios de avaliaça�o docente sa�o os seguintes: 
a) Dida� tica do(a) professor(a); 
b) Relacionamento do(a) professor(a) com a turma; 
c) Compromisso (pontualidade, assiduidade, cumprimento do plano);
d) Materiais dida� ticos utilizados na disciplina (textos, slides, ví�deos, etc.); 
e) Me�todo de avaliaça�o do(a) professor(a);
f) Atividades demandadas (exercí�cios, leituras, trabalhos, semina� rios).

§ 4º Os docentes do Programa avaliara�o,  anualmente,  o alcance das metas estabelecidas nos
objetivos pessoais e coletivos que contam com sua participaça�o direta, para o prazo de dois anos e para
o prazo de quatro anos, e que contam no Planejamento Estrate�gico do PGPCI. Esta autoavaliaça�o sera�
compartilhada com o Colegiado do Programa. 

§  5º  Observar  o  cumprimento  do  limite  ma�ximo  de  20%  das  atividades  concernentes  a@
atribuiça�o de disciplinas e de orientaço� es a professores colaboradores. 

§ 6º Os crite�rios de avaliaça�o dos serviços da Secretaria e da Coordenaça�o sa�o os seguintes: 
a) Hora� rio de funcionamento; 
b) Agilidade no atendimento; 
c) Cordialidade; 
d) Publicizaça�o de normas e processos.
e) Proatividade.
 
§ 7º Sera�o avaliadas ainda dimenso� es relativas ao espaço fí�sico, incluindo sala de aula, banheiros,

laborato� rios e demais espaços virtuais (SIGAA, portal oficial e rede social do PGPCI).
 

§  8º  O  Colegiado  fara� ,  anualmente,  autoavaliaça�o  dos  objetivos  gerais  contidos  no  Plano
Estrate�gico do PGPCI,  atribuindo a eles  nota  de  1 a 5,  e  sugerira�  a@  Coordenaça�o  e  a@  Comissa�o  de
Planejamento Estrate�gico aço� es de correça�o ou alternativas quando for o caso.

 § 9º A Comissa�o de autoavaliaça�o aplicara�  o questiona� rio de egressos do Programa anualmente
e coletara�  ao menos cinco relatos de experie!ncias individuais de egressos.

Art. 4º Os casos omissos sera�o avaliados pelo Colegiado do PGPCI. 
 
Art. 5º Esta Resoluça�o entra em vigor a partir da data de sua aprovaça�o. 

 
Colegiado do Programa de Po� s-Graduaça�o em Gesta�o Pu� blica e Cooperaça�o Internacional, em

Joa�o Pessoa-PB, 14 de outubro de 2020.
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ANEXO I

Configuração do Programa de Autoavaliação

1) Estratégia da autoavaliação.

O desenho do programa de autoavaliaça�o do PGPCI visa a subsidiar ana� lises relativas i) a@  qualidade
da  formaça�o  discente;  ii)  a@  gesta�o  do  Programa  (Coordenaça�o  e  Secretaria);  iii)  a@  produça�o
intelectual  e  desempenho  docente;  iv)  a@  inserça�o  do  PGPCI  em  a!mbito  regional,  nacional  e
internacional; e, v) ao Planejamento Estrate�gico do PGPCI.  Tais ana� lises sera�o realizadas a partir
de  indicadores  selecionados  referendados,  bem  como  de  construça�o  pro� pria.  Buscar-se-a�  a
identificaça�o de pontos fracos e pontos fortes do PGPCI com vistas a@  elaboraça�o de estrate�gias de
melhoria do desempenho do Programa.

2) Metodologia.

Para  a  mensuraça�o  do  padra�o  de  qualidade  do  PGPCI  sera�o  consideradas  informaço� es
quantitativas e qualitativas concernentes aos discentes, egressos, corpo docente e corpo te�cnico-
administrativo a partir de dados secunda� rios constantes em relato� rios da Coordenaça�o e coleta
prima� ria  de  informaço� es.  Essa  coleta  prima� ria  de  dados  se  dara�  mediante  a  utilizaça�o  de
instrumentos (questiona� rios) elaborados para esta finalidade (para detalhes observar o Anexo IA).

3) Periodicidade.

Os  instrumentos  para  coleta  de  dados  referentes  a@  percepça�o  da  qualidade  do  PGPCI  sera�o
aplicados ao final de cada semestre e compora�o o relato� rio analí�tico.  O relato� rio analí�tico tera�
periodicidade  anual,  com  apresentaça�o  ao  Colegiado  do  Programa  no  final  de  cada  ano,  com
verso� es  parciais  apresentadas  semestralmente,  quando  solicitado  pela  Coordenaça�o,  e  com  a
devida proteça�o  de  informaço� es  pessoais  que possam,  eventualmente,  causar qualquer tipo de
constrangimento aos te�cnicos, docentes e/ou discentes.

4) Atribuição (executores).

A Comissa�o de Autoavaliaça�o (CAV), em colaboraça�o com a Coordenaça�o, providenciara�  a coleta, o
tratamento e a sistematizaça�o dos dados,  bem como a elaboraça�o do relato� rio descritivo deles
derivado.  Este  relato� rio  descritivo sera�  apresentado semestralmente pela  CAV ao Colegiado do
PGPCI.

5) Publicização dos resultados.

Apo� s  a  aprovaça�o  do  relato� rio  analí�tico  da Comissa�o  de  Avaliaça�o  pelo  Colegiado do PGPCI,  a
Coordenaça�o o tornara�  pu� blico. Os indicadores selecionados para a autoavaliaça�o subsidiara�o as
estrate�gias de me�dio e de longo prazo do PGPCI referentes a@  melhoria do seu padra�o de qualidade,
construindo-se em linha de base para os trabalhos da Comissa�o de Planejamento Estrate�gico do
Programa.

6) Monitoramento dos indicadores.

O acompanhamento da evoluça�o dos indicadores constitutivos do programa de autoavaliaça�o ficara�
a cargo da Comissa�o de Autoavaliaça�o e devera�  seguir os crite�rios de avaliaça�o do MEC-CAPES.
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ANEXO IA

Indicadores da Autoavaliação

Quadro 1 - Discentes

Variáveis Proxy Métrica Coleta do Dado

Desempenho
em  sala  de
aula

Avaliaça�o  do  grau  de
acompanhamento das discusso� es
em  sala  e  bibliografias  das
disciplinas.

Catego� rica
Dado prima� rio

(questiona� rios de docentes e discente)

Fluxo
Tempo (em meses) de conclusa�o
do mestrado. Discreta Coordenaça�o / CAV

Inserção
acadêmica

Quantidade  de  participaça�o  em
eventos da a� rea.

Discreta Coordenaça�o / CAV

Qualidade  da
dissertação

Versa�o da dissertaça�o aceita para
publicaça�o em perio� dico da a� rea. Catego� rica Coordenaça�o / CAV

Inserção
profissional.

Atividade  desempenhada  nas
a� reas de formaça�o do PGPCI. Catego� rica

Dado prima� rio 
(questiona� rios de egressos)

Nota: CAV = Comissa�o de Autoavaliaça�o.

Quadro 2 – Docentes

Variáveis Proxy Métrica Coleta do Dado

Capacitação
Quantidade  de  horas  de
participaço� es em capacitaço� es de
doce!ncia no ano.

Contí�nua Dado prima� rio 
(questiona� rios de docentes)

Qualidade
docente

Avaliaça�o  do  desempenho  do
professor em sala de aula.

Catego� rica Dado prima� rio
 (questiona� rios de discentes e docente)

Publicações
Quantidade de artigos publicados
em perio� dicos do estrato superior
da CAPES, no u� ltimo ano.

Discreta Coordenaça�o / CAV

Orientações
concluídas

Quantidade  de  orientaço� es
concluí�das com sucesso. Discreta Coordenaça�o / CAV

Interação
regional

Grau  de  articulaça�o  com
organizaço� es/grupos/redes
regionais.

Catego� rica Dado prima� rio
 (questiona� rios de docentes)

 Nota: CAV = Comissa�o de Autoavaliaça�o.
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Quadro 3 – Secretaria e Coordenação

Variáveis Proxy Métrica Coleta do Dado

Funcionamento Hora� rio de atendimento. Catego� rica Dado prima� rio
 (questiona� rios de discentes e docentes)

Agilidade
Grau  de  satisfaça�o  com  a
celeridade do setor. Catego� rica

Dado prima� rio
 (questiona� rios de discentes e docentes)

Cordialidade Grau  de  satisfaça�o  com  a
postura solí�cita da equipe.

Catego� rica Dado prima� rio
 (questiona� rios de discentes e docentes)

Efetividade Assuntos resolvidos pelo setor. Catego� rica
Dado prima� rio

 (questiona� rios de discentes e docentes)

Quadro 4 – PGPCI

Variáveis Proxy Métrica Coleta do Dado

Fluxo discente
Tempo me�dio (em meses) de conclusa�o
do mestrado. Discreta Coordenaça�o / CAV

Capacitações
docentes

Quantidade  de  horas  disponibilizadas
pelo PGPCI para a capacitaça�o do corpo
docente.

Discreta Coordenaça�o / CAV

Qualidade de 
dissertações

%  de  dissertaço� es  aceitas  como  artigo
para  publicaça�o  em perio� dicos  da a� rea
avaliados pela CAPES, no u� ltimo ano.

Contí�nua Coordenaça�o / CAV

Publicações de
docentes

%  de  docentes  com  publicaça�o  em
perio� dicos de estrato superior da CAPES,
no u� ltimo ano.

Contí�nua Coordenaça�o / CAV

Publicações 
conjuntas de 
docentes e 
discentes

Quantidade  me�dia  de  publicaço� es
conjuntas  de  docentes  e  discentes  em
perio� dicos  avaliados  pela  CAPES,  no
u� ltimo ano.

Contí�nua Coordenaça�o / CAV

Publicação  de
livros
referenciados

Quantidade  de  livros  de  docentes  do
PGPCI  adotados  como  refere!ncia  para
cursos e premiaço� es.

Discreta Coordenaça�o / CAV

Relatórios
técnicos

Quantidade  de  relato� rios  te�cnicos
comissionados  pela  administraça�o
pu� blica.

Discreta Coordenaça�o / CAV

Inserção
regional

Quantidade de egressos em instituiço� es
pu� blicas, privadas e/ou organizaço� es da
sociedade civil da regia�o Nordeste.

Discreta
Dado prima� rio

 (questiona� rios de egressos)

Inserção % de  docentes  com  artigos  publicados Contí�nua Coordenaça�o / CAV
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internacional
em  parceria  com  pesquisadores  de
instituiço� es estrangeiras.

 Nota: CAV = Comissa�o de Autoavaliaça�o.
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ANEXO IB

Instrumento de Avaliação (Discentes)

Disciplina:________________________________________________________

1. Sexo:
(   ) Feminino (   ) Masculino (   ) Na�o responder

2. Idade (apenas em nu� meros inteiros) _______

3. Raça auto declarada:
(  ) Amarela   (  ) Branca   (  ) Negra   (  ) Parda   (  ) Indí�gena   (  ) Na�o responder

4. Qual curso de graduaça�o voce!  concluiu? ________________________

5. Qual o ano de seu ingresso no PGPCI?
(   ) 2016   (   ) 2017   (   ) 2018   (   ) 2019   (   ) 2020   (   ) 2021

6. Qual sua linha de pesquisa no PGPCI?
(   ) Cooperaça�o Internacional
(   ) Gesta�o Governamental e Social
(   ) Polí�ticas Pu� blicas

7. De quantas atividades extracurriculares, de natureza acade!mico-cientí�fica (minicursos, semina� rios,
palestras, encontros), voce!  participou nesse ano:

Nenhuma Uma Duas De tre!s a cinco Acima de cinco
1 2 3 4 5

8.  Em  qual  dos  itens  a  seguir  voce!  identifica  fragilidade  do  mestrado  do  PGPCI?  (Indique  ate�  3
alternativas, atribuindo de 1 a 3 em ordem de importa! ncia, sendo 1 o mais importante).

(   ) Corpo docente.
(   ) Grade curricular.
(   ) Infraestrutura fí�sica (salas de aulas, laborato� rios, conexa�o de internet).
(   ) Gesta�o do PGPCI (Coordenaça�o do Programa).
(   ) Articulaça�o com o setor privado.
(   ) Articulaça�o com o setor pu� blico (federal, estadual, municipal).
(   ) Articulaça�o com organizaço� es da sociedade civil.
(   ) Na�o identifico fragilidade(s) no mestrado do PGPCI.

9. Qual dos itens a seguir voce!  identifica como ponto(s) forte(s) do mestrado do PGPCI? (Indique ate�  3,
atribuindo de 1 a 3 em ordem de importa!ncia, sendo 1 o mais importante).

(   ) Corpo docente.
(   ) Grade curricular.
(   ) Infraestrutura fí�sica (salas de aulas, laborato� rios, conexa�o de internet).
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(   ) Gesta�o do PGPCI (Coordenaça�o do Programa).
(   ) Articulaça�o com o setor privado.
(   ) Articulaça�o com o setor pu� blico (federal, estadual, municipal).
(   ) Articulaça�o com organizaço� es da sociedade civil.
(   ) Na�o identifico ponto(s) fortes mestrado do PGPCI.

10. Com base na sua avaliaça�o sobre o desempenho do professor dessa disciplina, avalie as afirmaço� es
a  seguir  indicando  seu  grau  de  concorda!ncia  ou  discorda!ncia  com  cada  afirmaça�o.  Na  escala,  1
representa  que  você  discorda  totalmente  e  5  representa  que  você  concorda  totalmente;  os
outros valores representam ní�veis intermedia� rios.

AFIRMAÇÃO
GRAU DE

CONCORDÂNCIA
O professor desta disciplina adota um bom me�todo ensino. 1 2 3 4 5
O professor desta disciplina tem um bom relacionamento com a turma. 1 2 3 4 5
O professor desta disciplina e�  pontual. 1 2 3 4 5

O professor dessa disciplina e�  assí�duo a@ s aulas 1 2 3 4 5
O material  dida� tico utilizado pelo professor (textos,  slides,  ví�deos,  etc.)  e�
adequado. 1 2 3 4 5

As  atividades  solicitadas  pelo  professor  aos  alunos  sa�o  adequadas  a@
natureza da disciplina. 1 2 3 4 5

A metodologia de avaliaça�o do professor e�  adequada. 1 2 3 4 5

11. Com base na sua avaliaça�o sobre dos serviços de Secretaria e Coordenaça�o, avalie as afirmaço� es a
seguir  indicando  seu  grau  de  concorda!ncia  ou  discorda!ncia  com  cada  afirmaça�o.  Na  escala,  1
representa  que  você  discorda  totalmente  e  5  representa  que  você  concorda  totalmente;  os
outros valores representam ní�veis intermedia� rios.

AFIRMAÇÃO
GRAU DE

CONCORDÂNCIA
O hora� rio de funcionamento da Coordenaça�o do PGPCI atende a@ s demandas
dos alunos. 1 2 3 4 5

A Coordenaça�o do PGPCI e�  a� gil no atendimento aos alunos. 1 2 3 4 5
Os  funciona� rios  da  Coordenaça�o  do  PGPCI  sa�o  cordiais  no  trato  com  os
alunos. 1 2 3 4 5

Os funciona� rios  da  Coordenaça�o  do  PGPCI  sa�o  solí�citos  no trato  com  os
alunos. 1 2 3 4 5

As normas e os procedimentos burocra� ticos do PGPCI sa�o transparentes e
de fa� cil acesso aos alunos. 1 2 3 4 5

12. Com base em sua autoavaliaça�o enquanto aluno dessa disciplina, indique nas afirmaço� es a seguir
seu grau de concorda!ncia ou discorda!ncia. Na escala, 1 representa que você discorda totalmente e 5
representa que você concorda totalmente, os outros valores representam ní�veis intermedia� rios.

AFIRMAÇÃO
GRAU DE

CONCORDÂNCIA

Participo ativamente das discusso� es em sala de aula. 1 2 3 4 5
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Tenho domí�nio do conteu� do ba� sico para o acompanhamento da disciplina. 1 2 3 4 5
Leio regularmente a bibliografia indicada. 1 2 3 4 5
Procuro regularmente ir ale�m da bibliografia indicada. 1 2 3 4 5
Apresento um padra�o elevado de desempenho acade!mico. 1 2 3 4 5

13. Se desejar, utilize o espaço a seguir para fazer algum comenta� rio sobre sua experie!ncia acade!mica 
no PGPCI.

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
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ANEXO IC

Instrumento de Avaliação (Docentes)

1. Sexo:
(   ) Feminino (   ) Masculino (   ) Na�o responder

2. Idade (apenas em nu� meros inteiros) _______

3. Raça auto declarada:
(  ) Amarela   (  ) Branca   (  ) Negra   (  ) Parda   (  ) Indí�gena   (  ) Na�o responder

4. Qual a a� rea de seu doutorado? ________________________

5. Qual o ano de seu ingresso como professor no PGPCI?
(   ) 2016   (   ) 2017   (   ) 2018   (   ) 2019   (   ) 2020   (   ) 2021

6. Voce!  e�  professor permanente ou colaborador?
(   ) Permanente    (   ) Colaborador

7. A que linha de pesquisa no PGPCI voce!  esta�  vinculado?
(   ) Cooperaça�o Internacional
(   ) Gesta�o Governamental e Social
(   ) Polí�ticas Pu� blicas

8. No a!mbito regional, quantas participaço� es profissionais (palestras, workshops, consultorias, meios
de comunicaço� es, assiste!ncias te�cnicas, conve!nios, projetos de extensa�o etc.) voce!  realizou, no u� ltimo
ano,

a) No setor governamental? ______ 

b) No setor privado? ______

c) Em organizaço� es sociais? ______

Descreva as participaço� es que voce!  realizou:

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

9.  Em  qual  dos  itens  a  seguir  voce!  identifica  fragilidades  do mestrado do  PGPCI?  (Indique  ate�  3,
atribuindo de 1 a 3 em ordem de importa!ncia, sendo 1 o mais importante).

(   ) Corpo docente.
(   ) Grade curricular.
(   ) Infraestrutura fí�sica (salas de aulas, laborato� rios, conexa�o de internet).
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(   ) Gesta�o do PGPCI (Coordenaça�o do Programa).
(   ) Articulaça�o com o setor privado.
(   ) Articulaça�o com o setor pu� blico (federal, estadual, municipal).
(   ) Na�o identifico fragilidade(s) no mestrado do PGPCI.

10. Qual dos itens a seguir voce!  identifica como ponto(s) forte(s) do mestrado do PGPCI? ((Indique ate�
3, atribuindo de 1 a 3 em ordem de importa!ncia, sendo 1 o mais importante).

(   ) Corpo docente.
(   ) Grade curricular.
(   ) Infraestrutura fí�sica (salas de aulas, laborato� rios, conexa�o de internet).
(   ) Gesta�o do PGPCI (Coordenaça�o do Programa).
(   ) Articulaça�o com o setor privado.
(   ) Articulaça�o com o setor pu� blico (federal, estadual, municipal).
(   ) Articulaça�o com organizaço� es da sociedade civil.
(   ) Na�o identifico ponto(s) fortes mestrado do PGPCI.

11. Com base na sua percepça�o sobre os discentes, avalie as afirmaço� es a seguir indicando seu grau de
concorda!ncia  ou  discorda!ncia  com  cada  afirmaça�o.  Na  escala,  1  representa  que  você  discorda
totalmente e 5 representa que você concorda totalmente,  os outros valores representam ní�veis
intermedia� rios.

AFIRMAÇÃO
GRAU DE

CONCORDÂNCIA
Os alunos participam ativamente das discusso� es em sala de aula. 1 2 3 4 5
Os alunos apresentam domí�nio do conteu� do ba� sico ao acompanhamento da
disciplina. 1 2 3 4 5

Os alunos leem regularmente a bibliografia indicada. 1 2 3 4 5
Os alunos procuram ir ale�m da bibliografia indicada. 1 2 3 4 5
O desempenho acade!mico dos alunos apresenta um padra�o elevado. 1 2 3 4 5

12. Com base na sua percepça�o sobre dos serviços de Secretaria e Coordenaça�o, avalie as afirmaço� es a
seguir  indicando  seu  grau  de  concorda!ncia  ou  discorda!ncia  com  cada  afirmaça�o.  Na  escala,  1
representa  que  você  discorda  totalmente  e  5  representa  que  você  concorda  totalmente ,  os
outros valores representam ní�veis intermedia� rios.

AFIRMAÇÃO
GRAU DE

CONCORDÂNCIA
O hora� rio de funcionamento da Coordenaça�o do PGPCI atende a@ s demandas
dos docentes.

1 2 3 4 5

A Coordenaça�o do PGPCI e�  a� gil no atendimento aos docentes. 1 2 3 4 5
Os  funciona� rios  da  Coordenaça�o  do  PGPCI  sa�o  cordiais  no  trato  com  os
professores.

1 2 3 4 5

Os funciona� rios  da  Coordenaça�o  do  PGPCI  sa�o  solí�citos  no trato  com  os
professores.

1 2 3 4 5

Os  funciona� rios  da  Coordenaça�o  do  PGPCI  sa�o  ce� leres  no  trato  com  os
professores.

1 2 3 4 5

Os procedimentos da Coordenaça�o sa�o adequados. 1 2 3 4 5
Naquilo que e�  concernente a@  Coordenaça�o, suas demandas sa�o plenamente
revolvidas pelo setor.

1 2 3 4 5
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 13. De quantas horas de capacitaça�o para docentes (palestras, cursos, minicursos, semina� rios) voce!  

participou nesse ano? ______________hora(s).

14.  Com base em sua autoavaliaça�o enquanto professor dessa disciplina, classifique as afirmaço� es a
seguir  indicando  seu  grau  de  concorda!ncia  ou  discorda!ncia.  Na  escala,  1  representa  que  você
discorda totalmente e 5 representa que você concorda totalmente, os outros valores representam
ní�veis intermedia� rios.

AFIRMAÇÃO
GRAU DE

CONCORDÂNCIA
Adoto um bom me�todo de ensino. 1 2 3 4 5
Tenho um bom relacionamento com a turma. 1 2 3 4 5
Sou pontual em relaça�o aos hora� rios da disciplina. 1 2 3 4 5
Sou assí�duo a@ s aulas da disciplina. 1 2 3 4 5
Utilizo na disciplina material dida� tico adequado (textos, slides, ví�deos, etc.) 1 2 3 4 5

Solicito aos alunos atividades que sa�o adequadas a@  natureza da disciplina. 1 2 3 4 5
Utilizo uma metodologia de avaliaça�o adequada a@  disciplina. 1 2 3 4 5

15. Que sugesta�o(o� es) voce!  daria para melhoraria do mestrado do PGPCI?

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
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ANEXO ID

Instrumento de Avaliação (Egressos)

1. Sexo:
(   ) Feminino (   ) Masculino (   ) Na�o responder

2. Idade (apenas em nu� meros inteiros) _______

3. Raça auto declarada:
(  ) Amarela   (  ) Branca   (  ) Negra   (  ) Parda   (  ) Indí�gena   (  ) Na�o responder

4. Qual curso de graduaça�o voce!  concluiu? ________________________

5. Qual o ano de seu ingresso no PGPCI?
(   ) 2016   (   ) 2017   (   ) 2018   (   ) 2019   (   ) 2020   (   ) 2021

6. Qual foi sua linha de pesquisa no PGPCI?
(   ) Cooperaça�o Internacional
(   ) Gesta�o Governamental e Social
(   ) Polí�ticas Pu� blicas

7.  Como voce!  avalia  a  contribuiça�o  do  PGPCI  para a  melhoria  do desempenho de suas  atividades
profissionais:

Nada contribuiu Pouco contribuiu Foi indiferente Contribuiu muito
Contribuiu
totalmente

1 2 3 4 5

8. Voce!  trabalha na a� rea de polí�ticas pu� blicas, gesta� o pu� blica e/ou cooperaça�o internacional?
(   ) Sim  (   ) Na�o

9. Em atividades voce!  atua? _________________________________________

10.  Em  qual  dos  itens  a  seguir  voce!  identifica  fragilidade  no mestrado do PGPCI?  (Indique ate�  3,
atribuindo de 1 a 3 em ordem de importa!ncia, sendo 1 o mais importante).

(   ) Corpo docente.
(   ) Grade curricular.
(   ) Infraestrutura fí�sica (salas de aulas, laborato� rios, conexa�o de internet).
(   ) Gesta�o do PGPCI (Coordenaça�o do Programa).
(   ) Articulaça�o com o setor privado.
(   ) Articulaça�o com o setor pu� blico (federal, estadual, municipal).
(   ) Articulaça�o com organizaço� es da sociedade civil.
(   ) Na�o identifico fragilidade(s) no mestrado do PGPCI.

11. Qual dos itens a seguir voce!  identifica como ponto(s) forte(s) do mestrado do PGPCI? (Indique ate�
3, atribuindo de 1 a 3 em ordem de importa!ncia, sendo 1 o mais importante).

13



(   ) Corpo docente.
(   ) Grade curricular.
(   ) Infraestrutura fí�sica (salas de aulas, laborato� rios, conexa�o de internet).
(   ) Gesta�o do PGPCI (Coordenaça�o do Programa).
(   ) Articulaça�o com o setor privado.
(   ) Articulaça�o com o setor pu� blico (federal, estadual, municipal).
(   ) Articulaça�o com organizaço� es da sociedade civil.
(   ) Na�o identifico ponto(s) fortes mestrado do PGPCI.

12. Voce!  faria doutorado no PGPCI?

Certamente na�o
faria

Pouco prova�vel
que fizesse Talvez fizesse

Muito prova�vel
que fizesse

Certamente
faria

1 2 3 4 5

13. Voce!  esta�  cursando algum doutorado?
(   ) Sim  (   ) Na�o

Se sim, qual? _______________________________________________

14. Com base na sua avaliaça�o sobre dos serviços de Secretaria e Coordenaça�o, avalie as afirmaço� es a
seguir  indicando  seu  grau  de  concorda!ncia  ou  discorda!ncia  com  cada  afirmaça�o.  Na  escala,  1
representa  que  você  discorda  totalmente  e  5  representa  que  você  concorda  totalmente ,  os
outros valores representam ní�veis intermedia� rios.

AFIRMAÇÃO
GRAU DE

CONCORDÂNCIA
O hora� rio de funcionamento da Coordenaça�o do PGPCI atende a@ s demandas
dos alunos. 1 2 3 4 5

A Coordenaça�o do PGPCI e�  a� gil no atendimento aos alunos. 1 2 3 4 5
Os  funciona� rios  da  Coordenaça�o  do  PGPCI  sa�o  cordiais  no  trato  com  os
alunos. 1 2 3 4 5

Os funciona� rios  da  Coordenaça�o  do  PGPCI  sa�o  solí�citos  no trato  com  os
alunos. 1 2 3 4 5

As normas e os procedimentos burocra� ticos do PGPCI sa�o transparentes e
de fa� cil acesso aos alunos. 1 2 3 4 5

 
15. Voce!  recomendaria o mestrado do PGPCI para um amigo?

Certamente na�o
recomendaria

Pouco prova�vel que
recomendasse

Talvez
recomendasse

Muito prova�vel que
recomendasse

Certamente
recomendaria

1 2 3 4 5

16. Que sugesta�o(o� es) voce!  daria para melhoria do mestrado do PGPCI?
______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
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ANEXO IE

Instrumento de Avaliação (Servidores Técnico-administrativos)

1. Sexo:
(   ) Feminino (   ) Masculino (   ) Na�o responder

2. Idade (apenas em nu� meros inteiros) _______

3. Raça auto declarada:
(  ) Amarela   (  ) Branca   (  ) Negra   (  ) Parda   (  ) Indí�gena   (  ) Na�o responder

4. Ha�  quanto tempo voce!  e�  servidor(a) na UFPB (apenas em nu� meros inteiros) _______

5. Ha�  quanto tempo voce!  esta�  no PGPCI (apenas em nu� meros inteiros) _______

6. Com base na sua avaliaça�o sobre a postura dos docentes do PGPCI em termos de relacionamento
com  os  servidores  te�cnico-administrativo,  avalie  as  afirmaço� es  a  seguir  indicando  seu  grau  de
concorda!ncia  ou  discorda!ncia  com  cada  afirmaça�o.  Na  escala,  1  representa  que  você  discorda
totalmente e 5 representa que você concorda totalmente,  os outros valores representam ní�veis
intermedia� rios.

AFIRMAÇÃO GRAU DE
CONCORDÂNCIA

Os  professores  sa�o  a� geis  em  responder  a@ s  comunicaço� es  enviadas  pela
equipe te�cnico-administrativa do PGPCI. 1 2 3 4 5

Os  professores  sa�o  cordiais  no  trato  interpessoal  com  a  equipe  te�cnico-
administrativa do PGPCI. 1 2 3 4 5

Os professores atendem com celeridade a@ s solicitaço� es da equipe te�cnico-
administrativa do PGPCI. 1 2 3 4 5

Os professores sa�o solí�citos no trato com a equipe te�cnico-administrativa do
PGPCI. 1 2 3 4 5

Os procedimentos administrativos que competem aos professores (cadastro
de  notas,  cadastro  de  freque!ncia,  registro  de  bancas)  sa�o  ce� leres  e  na�o
entravam o fluxo normal de atividades da equipe te�cnico-administrativa do
PGPCI.

1 2 3 4 5

7. Com base na sua avaliaça�o sobre a postura dos discentes do PGPCI em termos de relacionamento
com  os  servidores  te�cnico-administrativo,  avalie  as  afirmaço� es  a  seguir  indicando  seu  grau  de
concorda!ncia  ou  discorda!ncia  com  cada  afirmaça�o.  Na  escala,  1  representa  que  você  discorda
totalmente e 5 representa que você concorda totalmente,  os outros valores representam ní�veis
intermedia� rios.
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AFIRMAÇÃO GRAU DE
CONCORDÂNCIA

Os discentes sa�o a� geis em responder as comunicaço� es enviadas pela equipe
te�cnico-administrativa do PGPCI.

1 2 3 4 5

Os  discentes  sa�o  cordiais  no  trato  interpessoal  com  a  equipe  te�cnico-
administrativa do PGPCI.

1 2 3 4 5

Os  discentes  atendem  com  celeridade  a@ s  solicitaço� es  da  equipe  te�cnico-
administrativa do PGPCI.

1 2 3 4 5

Os discentes sa�o solí�citos no trato com a equipe te�cnico-administrativa. 1 2 3 4 5

16. Que sugesta�o(o� es) voce!  daria para melhoraria do mestrado do PGPCI?

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
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