Consulta à Comunidade Acadêmica
* Required

Per l do discente
1. Unidade de vinculação: *

2. Matriculado em: *
Graduação
Pós-Graduação Stricto Sensu
Pós-Graduação Lato Sensu
Extensão
3. Há quanto tempo você estuda na UnB: *
até 1 ano
mais de 1 ano a 2 anos
mais de 2 anos a 3 anos
mais de 3 anos a 4 anos
mais de 4 anos a 5 anos
Mais de 5 anos.
4. Quais os meios de comunicação utilizados por você para obter informações da UnB? *
Site institucional
E-mail institucional
Facebook
Twitter
Jornal
Other:

5. Avalie a Infraestrutura da UnB: *
1
Não sei Não se
(completamente
responder aplica
inadequado)

2

3

4

5
(completamente
adequado)

2

3

4

5
(completamente
adequado)

Espaço físico
destinado às
aulas teóricas
Espaço físico
destinado às
aulas práticas
(ex.: laboratórios)
Instalações
administrativas
do curso
Serviços de apoio
tecnológico para
atividades
acadêmicas
Quantitativo de
salas de aula
Condições gerais
dos auditórios
Espaços
destinados à
orientação dos
alunos
Instalações
sanitárias
Espaços de
convivência e
alimentação
Restaurante
Universitário
Segurança do
Campus
Estacionamento
Condições de
Acessibilidade
Física no Campus
Iluminação
Pública
Acesso a Internet

6. Avalie a Biblioteca: *
1
Não sei Não se
(completamente
responder aplica
inadequado)
Infraestrutura
física
Grau de
informatização
Serviço de
atendimento
Acervo

7. Você já utilizou os serviços prestados pela Ouvidoria da UnB? *
Sim, utilizei
Não utilizei embora tenho conhecimento dos serviços
Não tenho conhecimento dos serviços prestados pela Ouvidoria
8. Você tem conhecimento do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)? *
Sim
Não
9. Julgue as assertivas relacionadas à Gestão da UnB: *
Não sei Não se
1 (discordo
responder aplica completamente)

2

3

4

5 (concordo
completamente)

A comunidade
acadêmica é
incentivada a
participar da
deÚnição das
políticas de
gestão
As ações
institucionais
estão de acordo
com o Plano de
Desenvolvimento
Institucional (PDI)
da UnB
A Instituição faz
uso dos
resultados das
avaliações
(externa e
interna)
Os meios de
comunicação da
Instituição são
eÚcazes
Os programas de
apoio aos
estudantes
funcionam de
modo satisfatório
10. Avalie a contribuição das atividades a seguir para a sua formação: *
Não
participei
Iniciação
CientíÚca
Seminários,
Congressos,
Encontros etc.
Atividades de
extensão
Monitoria

1 (Não
contribui)

2

3

4

5 (Contribui
completamente)

Atividades
Artísticas
Atividades
Esportivas
11. Quais são as suas sugestões para melhor o funcionamento da UnB?
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