AVALIAÇÃO DISCENTE DO SISTEMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DO ITA
Prezado(a) Aluno(a),

Sua opinião poderá contribuir para o aperfeiçoamento do sistema de Pós-Graduação (PG) do
ITA.O objetivo desta pesquisa é avaliar em que medida, na percepção do corpo discente, a
Pós-graduação está cumprindo sua missão, que em consonância com a missão do ITA, deve ter
manter um curso de excelência, capaz de ministrar 1) a educação e 2) o ensino e 3)
desenvolver pesquisa, com 4) impacto social, refletido no progresso da ciência e da tecnologia
no setor aeroespacial. Avalia-se ainda se a infra-estrutura possibilita o cumprimento da missão.

Aluno(a) de:

( ) Mestrado
( ) Doutorado

Área de Concentração (sigla):
Período e Ano de Admissão:

Bolsista:
Não Bolsista:

( ) CAPES
( ) CNPQ
(
( ) Possui vínculo empregatício
( ) Tem outra fonte de recursos

) FAPESP

( ) FCMF
( ) Outra
( ) Está aguardando bolsa

Conceitos de avaliação:
1= ruim; 2= regular; 3= bom; 4= muito bom; 5= excelente
AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA CONSCIENTE NA PG DO ITA

Avalie a disseminação e a prática dos valores da disciplina consciente entre os
alunos de PG no ITA
AVALIAÇÃO DO ENSINO NO ITA
Avalie de forma global o conjunto de disciplinas cursadas até agora

1a 5

1a 5

Avalie de forma global o conjunto de disciplinas obrigatórias cursadas
Se tiver cursado disciplinas fora do ITA, avalie globalmente a sua
qualidade/contribuição
Avalie o desempenho (didática, conhecimento e motivação) dos professores do
conjunto de disciplinas cursadas
AVALIAÇÃO DA ORIENTAÇÃO NO ITA
Avalie o seu nível de satisfação com a orientação

1a 5

Avalie o apoio do seu orientador na preparação do seu Programa de Estudos
Avalie o apoio do seu orientador no desenvolvimento do tema de tese
AVALIAÇÃO DA COORDENAÇÃO NO ITA
Avalie o nível de satisfação com a Coordenação de Área
Avalie a comunicação (reuniões de acompanhamento) com a Coordenação de

1a 5

Área
AVALIAÇÃO DA PESQUISA NO ITA
Avalie a integração acadêmica dos alunos de graduação e da pós-graduação

1a 5

Avalie o estímulo que o Programa oferece para participar em eventos científicos
Avalie a sua produção cientifica (artigos publicados ou submetidos)
AVALIAÇÃO DO IMPACTO SOCIAL
1a 5
Avalie a contribuição da sua pesquisa para fortalecer a base tecnológica e
científica do País
Quando finalizar seu curso, onde pretende desenvolver sua
( ) Setor Acadêmico
atividade principal?
/de Pesquisa
( ) Setor Industrial
( ) Outro
AVALIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA
1a 5
Avalie os serviços proporcionados pela Secretaria de PG
Avalie o acesso às fontes de informações bibliográficas
Avalie os serviços proporcionados pela Biblioteca do ITA
Avalie a adequação das salas de aula
Avalie os recursos audiovisuais das salas de aula
Avalie os laboratórios (equipamentos e materiais)
Avalie as salas de estudo (escritórios) para alunos de pós-graduação
Avalie os recursos computacionais disponíveis para alunos de pós-graduação
Avalie os serviços de alimentação disponíveis no Campus do CTA/ITA
Avalie a infra-estrutura para desenvolver atividades esportivas no Campus do
ITA
Avalie qual seria o impacto nas suas atividades acadêmicas caso existisse
alojamento para alunos de PG no Campus do CTA/ITA
Por favor, responda as questões no verso desta folha.
Faça comentários sobre os piores e melhores aspectos da Pós-Graduação do ITA:
Piores:
Melhores:
Acrescente outros comentários relevantes:
Agradecemos a colaboração.
Fevereiro de 2008.
Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa do ITA

AVALIAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO - 1O PERÍODO 2008
PROGRAMA

ALUNOS DC ENSINO ORIENTAÇÃO COORD PESQUISA

IMPACTO
SOCAL

INFRAESTRUTURA

EAM

166

4

4

4

4

3

4

3

EEC

115

4

4

4

4

3

3

3

FIS

21

4

4

4

4

3

4

3

EIA
NÃO
IDENTIFICADO

16

4

4

4

4

3

4

4

57

3

4

4

3

3

3

4

TOTAL

375

