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PLANO DE AUTOAVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

AGRONOMIA AGRICULTURA E AMBIENTE (PPGAAA) 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Programa de Pós-Graduação em Agronomia Agricultura e Ambiente 

(PPGAAA), teve suas atividades iniciadas no ano de 2011, no Campus de Frederico 

Westphalen/RS da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e busca 

continuamente a construção e difusão de conhecimentos, através do ensino, da 

pesquisa e da extensão, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade. 

O PPGAAA tem como missão construir e difundir conhecimento científico, 

baseado na formação de pessoas inovadoras, voltadas à evolução constante da 

agricultura, e como visão a busca contínua pela excelência científica e acadêmica, 

comprometido com a inovação e com o desenvolvimento social e ambientalmente 

sustentável, formando profissionais responsáveis pelo avanço da agricultura nacional e 

internacional. 

A autoavaliação do PPGAAA visa contrastar as impressões dos diferentes 

segmentos sobre a qualidade geral de formação do pessoal em relação à proposta do 

programa. A necessidade da autoavaliação surgiu a partir de discussões da comissão 

que está a frente do Planejamento Estratégico do PPGAAA para o período de 2021-

2024, buscando atender proposta do Grupo de Trabalho CAPES para a Autoavaliação 

de Programa de Pós-Graduação, instituído pela Portaria CAPES nº 148/2018. 

O processo de Autoavaliação prevê como técnica a aplicação de questionários. 

Como instrumentos, o questionário de autoavaliação e o relatório de análise da 

autoavaliação, os quais terão aplicação e avaliação anual, permitindo que ajustes 

sejam realizados a fim de aprimoramento. 

 

2. OBJETIVOS 

O Plano de Autoavaliação do PPGAAA tem como objetivo se tornar um 

instrumento de percepção junto à comunidade acadêmica em relação a necessidade 

de melhorias do Programa quanto à formação de recursos humanos em nível de pós-

graduação, produção de conhecimentos científicos e inserção social. 

 



     Ministério da Educação 

     Universidade Federal de Santa Maria 

     Campus da Universidade Federal de Santa Maria em Frederico Westphalen 

     Curso PG Agronomia - Agricultura e Ambiente - Campus UFSM-FW 

 

2 
 

3. ESTRATÉGIAS 

O Plano de Autoavaliação deve considerar todos os envolvidos no PPGAAA, 

docentes, discentes, egressos e técnicos administrativos (TAE), e tem como estratégia 

reunir informações através da aplicação de questionários para a comunidade 

acadêmica e utilizar essas informações a favor do fortalecimento e alinhamento do 

Programa. 

 

4. METODOLOGIA 

A autoavaliação atende uma portaria da CAPES que busca reunir informações 

de diferentes aspectos da comunidade acadêmica em relação ao PPGAAA. O plano de 

a autoavaliação será de responsabilidade de uma Comissão Permanente de 

Autoavaliação, que envolve: 

- Questionário de avaliação pelo egresso do PPGAAA 

- Questionário de avaliação pelo discente do PPGAAA 

- Questionário de avaliação pelo docente do PPGAAA 

- Questionário de avaliação pelo agente administrativo do PPGAAA 

 

5. COMISSÃO 

A cada período de avaliação (anual), será constituída em colegiado do Curso a 

Comissão Permanente de Autoavaliação. 

 

6. USO DOS RESULTADOS 

 Os resultados da avaliação irão permitir o conhecimento e discussão da 

realidade e serão utilizados pelo PPGAAA na tomada de decisões futuras com a 

implementação de ações que visem melhorar as atividades desenvolvidas. A 

divulgação dos resultados será realizada através de relatórios com somatórios e 

medias identificando a necessidade de mudanças e inovações a serem implementadas, 

subsidiando o planejamento estratégico. 

 

7. QUESTIONÁRIOS 

A seguir são apresentados os questionários de avaliação pelo egresso, pelo 

discente, pelo docente e pelo agente administrativo do PPGAAA.  
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Questionário de avaliação pelo egresso do PPGAAA 
 
 
1. Nome do egresso: 
2. Ano de obtenção do título:  
3. Cidade que trabalha: 
4. Área que trabalha:  
5. Entidade/empresa que trabalha: 
6. Atividade atual está relacionada com temática do curso: (   ) Sim (   ) Não 
 
7. Qual dos motivos abaixo fez com que você tivesse interesse pelo curso do 
PPGAAA?  
(   ) Tradição da instituição 
(   ) Prestígio da instituição 
(   ) Excelência do curso 
(   ) Interesse nas linhas de pesquisa  
(   ) Probabilidade de obter bolsa  
(   ) Residir próximo da instituição 
(   ) Interesse em um orientador  
 
8. Qual o impacto do curso nos seguintes aspectos: 
 Muito 

Fraco 
Fraco Regular Bom Muito 

bom 
Não se 
aplica 

Formação acadêmica        

Formação profissional       

Crescimento pessoal       

Relações com pessoas       

Oportunidades de trabalho       

Remuneração       

 
9. Deixe aqui suas sugestões e/ou comentários em relação ao PPGAAA:  
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Questionário de avaliação pelo discente do PPGAAA 

 
 
1. Nome do discente: 
2. Ano de ingresso:  
 
3. Avalie os seguintes aspectos em relação ao curso: 
 Muito 

Fraco 
Fraco Regular Bom Muito 

bom 
Não se 
aplica 

Processo seletivo       

Conjunto de disciplinas       

Conteúdos abordados       

Corpo docente       

Orientação da dissertação       

Oferta de bolsa       

Apoio em eventos científicos       

 
4. Avalie os seguintes aspectos em relação a infraestrutura: 
 Insatisfatório Regular Satisfatório Não se aplica 

Salas de aula     

Salas de estudo     

Biblioteca     

Informática     

Laboratórios     

Áreas experimentais     

Site do Programa     

 
5. Avalie os seguintes aspectos referentes ao atendimento: 
 Excelente Boa Regular Ruim Não se aplica 

Atuação da coordenação           

Qualidade do atendimento 
da secretaria 

     

Horário do atendimento da 
secretaria       

     

Disponibilidade de 
informações pela secretaria 

     

 
6. Deixe aqui suas sugestões e/ou comentários em relação ao PPGAAA:  
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Questionário de avaliação pelo docente do PPGAAA 
 
 
1. Nome do docente: 
2. Ano de ingresso no PPGAAA:  
 
3. Avalie os seguintes aspectos em relação ao Programa: 
 Muito 

Fraco 
Fraco Regular Bom Muito 

bom 
Não se 
aplica 

Processo seletivo       

Conjunto de disciplinas       

Dedicação e desempenho  
dos alunos 

      

Impacto regional e/ou 
nacional 

      

Política de credenciamento e 
descredenciamento 

      

Incentivo à qualificação e a 
produção acadêmica 

      

Apoio em eventos científicos       

Processo seletivo de bolsas       

 
4. Avalie os seguintes aspectos em relação à infraestrutura: 
 Insatisfatório Regular Satisfatório Não se aplica 

Salas de aula     

Salas de estudo     

Biblioteca     

Informática     

Laboratórios     

Áreas experimentais     

Site do Programa     

 
5. Avalie os seguintes aspectos referentes ao atendimento: 
 Excelente Boa Regular Ruim Não se aplica 

Atuação da coordenação           

Qualidade do atendimento 
da secretaria 

     

Horário do atendimento da 
secretaria       

     

Disponibilidade de 
informações pela secretaria 

     

 
6. Deixe aqui suas sugestões e/ou comentários em relação ao PPGAAA:   
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Questionário de avaliação pelo agente administrativo do PPGAAA 
 
 
1. Nome agente administrativo: 
2. Qual sua função no PPGAAA?  
 
3. Como você define a atuação Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PRPGP)? 
Muito Fraco Fraco Regular Bom Muito bom Não se aplica 

      

 
4. Como você define a atuação do coordenador? 
Muito Fraco Fraco Regular Bom Muito bom Não se aplica 

      

 
5. Como você define a atuação da secretaria unificada de pós-graduação? 
Muito Fraco Fraco Regular Bom Muito bom Não se aplica 

      

 
6. Como você define a proposta do PPGAAA e seu impacto regional e/ou nacional? 
Muito Fraco Fraco Regular Bom Muito bom Não se aplica 

      

 
7. Como você define o processo seletivo do PPGAAA? 
Muito Fraco Fraco Regular Bom Muito bom Não se aplica 

      

 
8. Como você define o corpo docente do PPGAAA? 
Muito Fraco Fraco Regular Bom Muito bom Não se aplica 

      

 
9. Como você define o corpo discente do PPGAAA? 
Muito Fraco Fraco Regular Bom Muito bom Não se aplica 

      

 
10. Como você define a transparência das ações do PPGAAA? 
Muito Fraco Fraco Regular Bom Muito bom Não se aplica 

      

 
11. Como você define aspectos em relação à infraestrutura da SUPG? 
Muito Fraco Fraco Regular Bom Muito bom Não se aplica 

      

 
12. Deixe aqui suas sugestões e/ou comentários em relação ao PPGAAA: 
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