
AVALIAÇÃO DO CURSO PELO COORDENADOR DE POLO 
Total de 416 Avaliações 

1) Formatação e implementação 

• Projeto pedagógico 

Em sua opinião, o curso: 
Sim 
(%) 

Em 
Parte 
(%) 

Não 
(%) 

Não sei 
(%) 

Contribui para o desenvolvimento econômico regional. 87,6 10,5 0,7 1,2 

Atende as necessidades de mão de obra local ou regional. 84,9 12,3 1,7 1,2 

Contribui com as necessidades sociais e culturais da população na 
região. 

82,4 15,4 1,4 0,7 

Oferece uma formação ampla e qualificada aos estudantes. 81,6 16,5 1 1 

 
2) Coordenação 

• Comprometimentos com o curso 

Questões sobre o comprometimento externo com o curso: 
Sim 
(%) 

Em 
Parte 
(%) 

Não 
(%) 

Não 
Sei (%)

O MEC/e-Tec cumpre adequadamente prazos e orçamentos das 
demandas de implementação do polo? 

45,8 34 6,3 14 

A administração da instituição ofertante atende adequadamente as 
demandas de implementação e funcionamento do polo? 

59,9 37,3 1,7 1,2 

 

Questões sobre o comprometimento interno com o curso: 
Sim 
(%) 

Em 
Parte 
(%) 

Não 
(%) 

Não 
sei 
(%) 

A coordenação geral do e-Tec, na instituição ofertante, atende 
adequadamente as demandas de implementação e funcionamento do 
polo? 

74,3 23,2 0,5 2 

A coordenação do curso atende as demandas de implementação e 
funcionamento do polo? 

72,9 25,4 0,5 1,2 

A disponibilização do material didático digital para os estudantes foi 
realizada adequadamente e sem atraso? 

72 22,4 4,6 1 

A disponibilização do material didático impresso para os estudantes 
foi realizada adequadamente e sem atraso? 

37,5 33,6 27,3 1,7 

 
• Atuação do coordenador de polo 

Atividades que você exerceu como coordenador do polo: Sim 
(%) 

Não 
(%) 

Acompanhamento  das atividades de atendimento de tutoria no polo. 97,8 2,2 
Acompanhamento na aplicação de provas. 88,3 11,7 
Acompanhamento da vida acadêmica dos estudantes. 93,2 6,8 
Atendimento geral no polo. 98,3 1,7 

 

Atividades que você exerce além de ser coordenador do polo: Sim 
(%) 

Não 
(%) 

Atividades na área educacional (professor, diretor, supervisor, etc.). 88,1 11,9 
Atividades em outras áreas. 27,5 72,5 

 
3) Comentários, críticas e sugestões 

• Sobre o curso em geral 
Que comentários, críticas e sugestões você faria para melhorar o curso? 

 ______________________________________________________________________ 



 ______________________________________________________________________ 


