01) Qual o seu estado civil?
A) Solteiro(a).
B) Casado(a).
C) Separado(a)/desquitado(a)/divorciado(a).
D) Viúvo(a).
E) Outro.
02) Como você se considera?
A) Branco(a).
B) Negro(a).
C) Pardo(a)/mulato(a).
D) Amarelo(a) (de origem oriental).
E) Indígena ou de origem indígena.
03) Onde e como você mora atualmente?
A) Em casa ou apartamento, sozinho.
B) Em casa ou apartamento, com pais
e/ou parentes.
C) Em casa ou apartamento, com
cônjuge e/ou filhos.
D) Em casa ou apartamento, com outras
pessoas (incluindo república).
E) Em alojamento universitário da
própria instituição de ensino.
F) Em outros tipos de habitação
individual
ou
coletiva
(hotel,
hospedaria, pensionato, etc.).

D) Acima de 3 até 4,5 salários mínimos
(R$ 1.635,01 a R$ 2.452,50).
E) Acima de 4,5 até 6 salários mínimos
(R$ 2.452,01 a R$ 3.270,00).
F) Acima de 6 até 10 salários mínimos
(R$ 3.270,01 a R$ 5.450,00).
G) Acima de 10 até 30 salários mínimos
(R$ 5.450,01 a R$ 16.350,00).
H) Acima de 30 salários mínimos (mais de
R$ 16.350,01).
06) Assinale a situação abaixo que melhor
descreve seu caso (incluindo bolsa).
A) Não tenho renda e meus gastos são
financiados pela minha família ou por
outras pessoas.
B) Tenho renda, mas recebo ajuda da
família ou de outras pessoas para
financiar meus gastos.
C) Tenho renda e me sustento totalmente.
D) Tenho renda, me sustento e contribuo
com o sustento da família.
E) Tenho renda, me sustento e sou o
principal responsável pelo sustento da
família.

04) Quantas pessoas, da sua família,
moram com você na mesma casa?
(Contando com seus pais, irmãos,
cônjuge, filhos ou outros parentes que
moram na mesma casa com você).
A) Nenhuma.
E) Quatro.
B) Uma.
F) Cinco.
C) Duas.
G) Seis.
D) Três.
H) Mais de seis.

07) Indique a resposta que melhor
descreve sua atual situação de
trabalho. (Não contar estágio, bolsas de
pesquisa ou monitoria).
A) Não estou trabalhando.
B) Trabalho eventualmente.
C) Trabalho até 20 horas semanais.
D) Trabalho mais de 20 horas semanais e
menos de 40 horas semanais.
E) Trabalho em tempo integral – 40 horas
semanais ou mais.

05) Somando a sua renda com a renda dos
familiares que moram com você,
quanto é, aproximadamente, a renda
familiar? (Considere a renda de todos
os seus familiares que moram na sua
casa com você).
A) Nenhuma.
B) Até 1,5 salário mínimo (até R$ 817,50).
C) Acima de 1,5 até 3 salários mínimos
(R$ 817,51 a R$ 1.635,00).

08) Durante o curso de graduação
(responder somente no caso de ser
concluinte):
A) Não fiz nenhum tipo de estágio.
B) Fiz ou faço somente estágio
obrigatório.
C) Fiz ou faço somente estágio não
obrigatório.
D) Fiz ou faço estágio obrigatório e não
obrigatório.
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09) Você recebe ou recebeu algum tipo de
bolsa de estudos ou financiamento para
custear as mensalidades do curso?
A) Sim.
B) Não se aplica – meu curso é gratuito
(Passe para a pergunta 11).
C) Não (Passe para a pergunta 11).
10) Que tipo de bolsa de estudos ou
financiamento você recebe ou recebeu
para custear as mensalidades do
curso?
A) ProUni integral.
B) ProUni parcial.
C) FIES.
D) ProUni Parcial e FIES.
E) Outro tipo de bolsa oferecido por
governo estadual, distrital ou
municipal.
F) Bolsa integral ou parcial oferecida
pela própria instituição de ensino.
G) Bolsa integral ou parcial oferecida por
outra entidade (empresa, ONG, etc).
H) Financiamento oferecido pela própria
instituição de ensino.
I) Financiamento oferecido por outra
entidade (banco privado, etc.).
J) Mais de um dos tipos de bolsa ou
financiamento citados.
11) Você recebe ou recebeu alguma bolsa
ou auxilio (exceto para cobrir
mensalidades)?
A) Sim, bolsa permanência do ProUni.
B) Sim, bolsa da própria instituição de
ensino.
C) Sim, outro tipo de bolsa oferecido
por órgão governamental.
D) Sim, outro tipo de bolsa oferecido
por órgão não-governamental.
E) Não.
12) Seu ingresso no curso de graduação se
deu por meio de políticas de ação
afirmativa?
A) Não.
B) Sim, por critério étnico-racial
(negros, pardos e indígenas).
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C) Sim, por critério de renda.
D) Sim, por ter estudado em escola pública
ou particular com bolsa de estudos.
E) Sim, por sistema que combina dois ou
mais critérios anteriores.
F) Sim, por sistema diferente dos anteriores.
13) Até que nível seu pai estudou?
A) Nenhuma escolaridade.
B) Ensino fundamental: 1º ao 5º ano
(antiga 1ª à 4ª série).
C) Ensino fundamental: 6º ao 9º ano
(antiga 5ª à 8ª série).
D) Ensino médio.
E) Ensino superior.
F) Pós-graduação.
14) Até que nível de ensino sua mãe
estudou?
A) Nenhuma escolaridade.
B) Ensino fundamental: 1º ao 5º ano
(antiga 1ª à 4ª série).
C) Ensino fundamental: 6º ao 9º ano
(antiga 5ª à 8ª série).
D) Ensino médio.
E) Ensino superior.
F) Pós-graduação.
15) Em que unidade de graduação você
concluiu o ensino médio?
AC
ES
PB
RR

AL
GO
PE
RS

AM
MA
PI
SC

AP
MG
PR
SE

BA
MS
RJ
SP

CE
MT
RN
TO

DF
PA
RO
Exterior

16) Você mudou de cidade, estado ou país
para realizar este curso?
A) Não.
B) Sim, mudei de uma cidade para outra,
dentro do mesmo estado.
C) Sim, mudei de estado.
D) Sim, mudei de país.
17) Em que tipo de escola você cursou o
ensino médio?
A) Todo em escola pública.
B) Todo em escola privada (particular).
C) A maior parte em escola pública.
D) A maior parte em escola privada
(particular).
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E) Metade em escola pública e metade
em escola privada (particular).
18) Que tipo de curso de ensino médio
você concluiu?
A) Ensino médio tradicional.
B) Profissionalizante técnico (eletrônica,
contabilidade, agrícola, etc.).
C) Profissionalizante magistério (Curso
Normal).
D) Educação de Jovens e Adultos – EJA
/Supletivo.
E) Outro.
19) Excetuando-se os livros indicados na
bibliografia do seu curso, quantos
livros você leu este ano?
A) Nenhum.
B) Um ou dois.
C) Entre três e cinco.
D) Entre seis e oito.
E) Mais de oito.
horas
por
semana,
20) Quantas
aproximadamente, você dedica aos
estudos, excetuando as horas de aula?
A) Nenhuma, apenas assisto às aulas.
B) Uma a três.
C) Quatro a sete.
D) Oito a doze.
E) Mais de doze.
21) Até o momento, qual turno concentrou
a maior parte das disciplinas do seu
curso?
A) Diurno (integral).
B) Diurno (matutino).
C) Diurno (vespertino).
D) Noturno.
E) Não há concentração em um turno.
22) As condições gerais das instalações físicas
de salas de aula, bibliotecas e ambientes
de trabalho e estudo para o
funcionamento do curso são adequadas?
(Se for estudante de EAD – Educação a
distância, considere as condições do
polo de apoio presencial e/ou sede).
A) Sim, todas.
B) Sim, a maior parte.
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C) Somente algumas.
D) Nenhuma.
23) As salas de aula são adequadas à
quantidade de estudantes? (Se for
estudante de EAD – Educação a
distância, considere as condições do
polo de apoio presencial e/ou sede).
A) Sim, todas.
B) Sim, a maior parte.
C) Somente algumas.
D) Nenhuma.
24) As instalações de laboratórios, os
equipamentos, os materiais e os
serviços de apoio específicos do curso
são adequados? (Se for estudante de
EAD – Educação a distância, considere
as condições do polo de apoio presencial
e/ou sede).
A) Sim, todos.
B) Sim, a maior parte.
C) Somente alguns.
D) Nenhum.
25) Os ambientes para aulas práticas
específicas do curso são adequados à
quantidade de estudantes? (Se for
estudante de EAD – Educação a
distância, considere as condições do
polo de apoio presencial e/ou sede).
A) Sim, todos.
B) Sim, a maior parte.
C) Somente alguns.
D) Nenhum.
26) Os equipamentos e/ou materiais
disponíveis nos ambientes para aulas
práticas são suficientes para o número
de estudantes? (Se for estudante de
EAD – Educação a distância, considere
as condições do polo de apoio presencial
e/ou sede).
A) Sim, todos.
B) Sim, a maior parte.
C) Somente alguns.
D) Nenhum.
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27) Como a sua instituição viabiliza o
acesso dos estudantes de graduação à
Internet
para
atender
às
necessidades do curso?
A) Plenamente.
B) Parcialmente.
C) Não viabiliza para os estudantes do
meu curso.
D) Não viabiliza para nenhum estudante.
28) Como você caracteriza o uso de recursos
audiovisuais e tecnológicos no seu curso?
A) Amplo e adequado.
B) Amplo, mas inadequado.
C) Restrito, mas adequado.
D) Restrito e inadequado.
E) A minha instituição não dispõe desses
recursos /meios.
29) Com que frequência você normalmente
utiliza a biblioteca de sua instituição?
(Se for estudante de EAD – Educação a
distância, considere as condições do polo
de apoio presencial e/ou sede).
A) Diariamente.
B) Entre duas e quatro vezes por semana.
C) Uma vez por semana.
D) Uma vez a cada 15 dias.
E) Somente em época de provas e/ou
trabalhos.
F) Nunca a utilizo.
G) A instituição não tem biblioteca.
30) Dentre as vezes em que precisou
utilizar o acervo da biblioteca, você
conseguiu ter acesso ao material? (Se
for estudante de EAD – Educação a
distância, considere as condições do
polo de apoio presencial e/ou sede).
A) Sim, todas as vezes.
B) Sim, a maior parte das vezes.
C) Somente algumas vezes.
D) Nunca.
31) Como você avalia o acervo da
biblioteca, quanto à atualização, em
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face das necessidades curriculares do
seu curso?
A) É atualizado.
B) É parcialmente atualizado.
C) É pouco atualizado.
D) É desatualizado.
32) Como você avalia o acervo de
periódicos científicos / acadêmicos
disponíveis na biblioteca quanto à
atualização?
A) É atualizado.
B) É parcialmente atualizado.
C) É desatualizado.
D) Não existe acervo de periódicos
especializados.
E) Não sei responder.
33) O horário de funcionamento da
biblioteca atende às suas necessidades?
(Se for estudante de EAD – Educação a
distância, considere as condições do
polo de apoio presencial e/ou sede).
A) Plenamente.
B) Parcialmente.
C) Não atende.
34) Na maioria das vezes, os planos de
ensino apresentados pelos professores
contêm os seguintes aspectos: objetivos,
metodologias de ensino e critérios de
avaliação, conteúdos e bibliografia da
disciplina?
A) Sim, todos os aspectos.
B) Sim, a maior parte dos aspectos.
C) Somente alguns aspectos.
D) Nenhum dos aspectos.
E) Não sei responder.
35) Os conteúdos trabalhados pela maioria
dos professores são coerentes com os que
foram apresentados nos respectivos
planos de ensino?
A) Sim.
B) Sim, somente em parte.
C) Nenhum.
D) Não sei responder.
36) Os

professores

solicitam
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em

suas

disciplinas a realização de atividades de
pesquisa?
A) Sim, todos os professores.
B) Sim, a maior parte.
C) Somente alguns.
D) Nenhum.
37) Os professores indicam como material
de estudo a utilização de livros-texto?
A) Sim, todos os professores.
B) Sim, a maior parte.
C) Somente alguns.
D) Nenhum.
38) Os professores indicam como material
de estudo a utilização de artigos de
periódicos especializados (artigos
científicos)?
A) Sim, todos os professores.
B) Sim, a maior parte.
C) Somente alguns.
D) Nenhum.
39) Os professores indicam a utilização
em suas disciplinas de manuais ou
materiais elaborados pelos docentes?
A) Sim, todos os professores.
B) Sim, a maior parte.
C) Somente alguns.
D) Nenhum.
40) As disciplinas do curso exigem
domínio de língua estrangeira?
A) Sim, em todas as disciplinas.
B) Sim, na maior parte das disciplinas.
C) Sim, somente em algumas disciplinas.
D) Não, nenhuma disciplina exige.
41) Os professores têm disponibilidade para
atendimento fora do período de aula?
A) Sim, todos os professores.
B) Sim, a maior parte.
C) Somente alguns.
D) Nenhum.
42) Os professores demonstram domínio
do conteúdo das disciplinas?
A) Sim, todos os professores.
B) Sim, a maior parte.
C) Somente alguns.
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D) Nenhum.
43) O curso contextualiza o conhecimento
da área (teorias, procedimentos,
técnicas, instrumentos, etc.) com os
temas gerais e situações do cotidiano da
realidade brasileira?
A) Sim, em todas as disciplinas.
B) Sim, na maior parte das disciplinas.
C) Sim, somente em algumas disciplinas.
D) Não contextualiza.
44) Como você avalia o currículo do seu
curso em relação à integração entre os
conteúdos das diferentes disciplinas?
A) É bem integrado.
B) É relativamente integrado.
C) É pouco integrado.
D) Não apresenta integração.
45) Seu
curso
oferece
atividades
complementares?
A) Sim, regularmente, com programação
diversificada.
B) Sim, regularmente, com programação
pouco diversificada.
C) Sim,
eventualmente,
com
programação diversificada.
D) Sim,
eventualmente,
com
programação pouco diversificada.
E) Não
oferece
atividades
complementares.
46) Você participou de programas de
iniciação científica? Como foi a
contribuição para a sua formação?
A) Sim, participei e teve grande
contribuição.
B) Sim, participei e teve pouca
contribuição.
C) Sim, participei e não percebi nenhuma
contribuição.
D) Não participei, mas a instituição oferece.
E) A instituição não oferece esse tipo de
programa.
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D) Deveria exigir um pouco menos.
E) Deveria exigir muito menos.

47) Você participou de programas de
monitoria? Como foi a contribuição
para a sua formação?
A) Sim, participei e teve grande
contribuição.
B) Sim, participei e teve pouca
contribuição.
C) Sim, participei e não percebi
nenhuma contribuição.
D) Não participei, mas a instituição
oferece.
E) A instituição não oferece esse tipo
de programa.
48) Você participou de programas de
extensão? Como foi a contribuição
para a sua formação?
A) Sim, participei e teve grande
contribuição.
B) Sim, participei e teve pouca
contribuição.
C) Sim, participei e não percebi
nenhuma contribuição.
D) Não participei, mas a instituição
oferece.
E) A instituição não oferece esse tipo de
programa.
49) Sua IES apoia financeiramente a
participação dos estudantes em
eventos
(congressos,
encontros,
seminários, visitas técnicas etc.)?
A) Sim, sem restrições.
B) Sim, mas apenas eventualmente.
C) Não apoia de modo algum.
D) Não sei responder.

51)

Você considera que seu curso
contribui para a aquisição de cultura
geral?
A) Contribui amplamente.
B) Contribui parcialmente.
C) Contribui muito pouco.
D) Não contribui.

52) Você considera que seu curso contribui
para a aquisição de formação teórica
na área?
A) Contribui amplamente.
B) Contribui parcialmente.
C) Contribui muito pouco.
D) Não contribui.
53) Você considera que seu curso contribui
na preparação para o exercício
profissional?
A) Contribui amplamente.
B) Contribui parcialmente.
C) Contribui muito pouco.
D) Não contribui.
54) Como você avalia a contribuição do
curso para a sua formação?
A) Muito boa.
B) Boa.
C) Regular.
D) Fraca.
E) Muito fraca.

50) Como você avalia o nível de exigência
do curso?
A) Deveria exigir muito mais.
B) Deveria exigir um pouco mais.
C) Exige na medida certa.
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