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Este documento define o plano de autoavaliação do Programa de Mestrado

Profissional em Inovação Tecnológica (PIT) e foi elaborado em consonância com as

recomendações da CAPES [Grupo de trabalho CAPES 2019], com o Plano de Desen-

volvimento Institucional da UNIFESP [Universidade Federal de São Paulo 2020] e com

as metas estratégicas do programa.

1. Objetivos

O objetivo deste plano de autoavaliação é estabelecer os procedimentos para levan-

tamento e análise dos aspectos mais relevantes para a qualidade do Programa de

Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica, conduzido pela Universidade Federal

de São Paulo (UNIFESP), no Campus São José dos Campos.

A fim de cumprir este objetivo principal, este projeto:

• Estabelece instrumentos de avaliação.

• Define cronograma de aplicação dos instrumentos de avaliação.

• Propõe processos para a análise e revisão de metas.

2. Instrumentos de coleta de dados

Os dados para autoavaliação serão obtidos por meio da aplicação de formulários Goo-
gle Forms, fichas de avaliação e consultas ao Lattes dos envolvidos (discentes, docentes,

egressos, coordenação e secretaria do Programa).

Os instrumentos de coleta de dados propostos são:

A. Ficha de avaliação das disciplinas.

B. Ficha de autoavaliação docente

C. Ficha de avaliação discente sobre o PIT

D. Ficha de avaliação da produção técnica da dissertação

E. Ficha de acompanhamento anual de egressos do PIT

3. Método para análise de resultados

Após a coleta de dados, a Comissão de Ensino, responsável pelo processo de

autoavaliação, se reunirá para compilação de resultados. Ela deverá disponibilizar re-

latório semestral com resultados da autoavaliação.

Além disso, será organizado um seminário anual, em meados do segundo se-

mestre acadêmico, para que sejam apresentados e discutidas os resultados das análises

de autoavaliação do programa de pós-graduação. Nesta ocasião também serão revistos

os instrumentos e estratégias de autoavaliação. O seminário deve contar com a ampla

participação dos corpos docente, discente e funcional do programa.



4. Cronograma de coleta de dados

As fichas de avaliação serão aplicadas conforme cronograma detalhado na Tabela 1.

5. Formas de disseminação dos resultados

Os resultados consolidados e anônimos serão divulgados abertamente à comunidade de

duas maneiras:

• Os relatórios consolidados das pesquisas serão publicados na página do Programa

de Pós-graduação.

• Estes relatórios também serão enviados para o corpo docente e discente por meio

eletrônico (e-mail).

• Realização de uma reunião anual para encontro de grupos, discussão de metas e

autoavaliação.

6. Equipe e divulgação de resultados

A eficiência do processo de autoavaliação será monitorada pela Comissão de Ensino do

Programa de Pós-graduação. Esta comissão é responsável por: i) aplicar os instrumentos,

ii) avaliar os resultados, iii) organizar o seminário de Autoavaliação, iv) propor ações e

novas metas a partir dos resultados e v) readequar o plano de autoavaliação.

Tabela 1. Cronograma de atividades do plano de autoavaliações do Programa de
Pós-Gradução Profissional em Inovação Tecnológica (4 anos)

Avaliação
2021 2022 2023 2024

1
o

2
o

1
o

2
o

1
o

2
o

1
o

2
o

(A) Avaliação das disciplinas X X X X X X X X

(B) Autoavaliação docente X X X X

(C) Avaliação discente sobre o PIT X X X X

(D) Produção técnica da dissertação X X X X X X X X

(E) Acompanhamento do egresso X X X X

Seminário de autoavaliação X X X X
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A. Instrumento: avaliação de discipina

Cada disciplina é avaliada em 10 aspectos, o aluno deve atribuir uma nota na escala de

Péssimo à Excelente (Péssimo, Ruim, Regular, Bom e Excelente).

O formulário de consulta pode ser acessado em: https://forms.gle/

hXnH3B46ymYif7Qr8

A cada execução o instrumento deve ser atualizado com as disciplinas em anda-

mento no semestre.
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Concordo

Concordo

Avaliação de Disciplinas, segundo
semestre de 2019.
Esta pesquisa visa aprimorar as disciplinas ofertadas no Mestrado Profissional em 
Inovação Tecnológica. 

Submeta uma única resposta para cada disciplina que deseja avaliar. A sua resposta não 
poderá ser alterada. 

O tratamento de dados será realizado em conformidade com a Lei Federal nº 13.709/2018. 

*Obrigatório

Eu me comprometo a responder essa avaliação com responsabilidade e de
forma construtiva. *

Consinto que o relatório consolidado dos dados seja divulgado de maneira
aberta, desde que a divulgação não comprometa o anonimato dos estudantes. *

Docente / Unidade Curricular *

Escolher
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Questões:

Péssimo Ruim Regular Bom Excelente

1) O(a) professor(a)
apresentou, discutiu
e implementou o
Plano de Ensino da
Disciplina: ementa;
conteúdo
programático;
objetivos da
disciplina; método
de ensino
(atividades
discentes e
docentes);
bibliografia; sistema
e instrumentos de
avaliação de
aprendizagem.

2) O(a) professor(a)
utiliza métodos de
avaliação
compatíveis
(coerentes) com o
conteúdo
desenvolvido,
discute e analisa os
resultados com os
alunos.

3) O(a) professor(a)
é pontual,
assíduo(a) nas
aulas e, no caso de
faltas, ele(a) avisou

1) O(a) professor(a)
apresentou, discutiu
e implementou o
Plano de Ensino da
Disciplina: ementa;
conteúdo
programático;
objetivos da
disciplina; método
de ensino
(atividades
discentes e
docentes);
bibliografia; sistema
e instrumentos de
avaliação de
aprendizagem.

2) O(a) professor(a)
utiliza métodos de
avaliação
compatíveis
(coerentes) com o
conteúdo
desenvolvido,
discute e analisa os
resultados com os
alunos.

3) O(a) professor(a)
é pontual,
assíduo(a) nas
aulas e, no caso de
faltas, ele(a) avisou



24/02/2021 Avaliação de Disciplinas, segundo semestre de 2019.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewoe3c_VU6KYGzbHHfSmHbrMbaVxc0fgpd1CgHGv1SpoMTcg/viewform 3/5

e fez a devida
reposição ou deixou
substituto(a).

4) O(a) professor(a)
demonstra
habilidade para
organizar as aulas e

torná-las atraentes,
utilizando
linguagem clara e
compreensível para
os(as) alunos(as)
e/ou criatividade no
processo de ensino-
aprendizagem.

5) O(a) professor(a)
torna evidente os
fundamentos
teóricos do
conteúdo
ministrado,
demonstrando
domínio e
atualização do
conhecimento,
envolvimento e
entusiasmo no
desenvolvimento da
disciplina.

6) O(a) professor(a)
promove o interesse
dos alunos e das
alunas pela
disciplina,
incentivando à
investigação teórica
e/ou prática
(projetos), ao
questionamento, à
realização de
leituras
complementares, à
participação em
grupos de estudo,
encontros,

t

e fez a devida
reposição ou deixou
substituto(a).

4) O(a) professor(a)
demonstra
habilidade para
organizar as aulas e

torná-las atraentes,
utilizando
linguagem clara e
compreensível para
os(as) alunos(as)
e/ou criatividade no
processo de ensino-
aprendizagem.

5) O(a) professor(a)
torna evidente os
fundamentos
teóricos do
conteúdo
ministrado,
demonstrando
domínio e
atualização do
conhecimento,
envolvimento e
entusiasmo no
desenvolvimento da
disciplina.

6) O(a) professor(a)
promove o interesse
dos alunos e das
alunas pela
disciplina,
incentivando à
investigação teórica
e/ou prática
(projetos), ao
questionamento, à
realização de
leituras
complementares, à
participação em
grupos de estudo,
encontros,

t
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congressos e outras
atividades
extraclasse.

7) O(a) professor(a)
dispensa aos
alunos e alunas
tratamento cordial
em um clima de
respeito pessoal, é
exigente na medida
adequada, aceita
críticas, opiniões e
sugestões.

8) O(a) professor(a)
mostra-se
receptivo(a) às
necessidades dos
alunos e alunas e
cooperativo(a) na
solução de suas
dificuldades com a
disciplina; é
acessível/disponível
para orientação
extraclasse.

9) Os recursos
didáticos
disponíveis
(materiais de
laboratório,
computadores,
software,
componentes
eletrônicos, kits
didáticos,
instrumentos)
foram adequados
para o(a)
professor(a)
desenvolver a
disciplina.

10) Como aluno(a),
classifique sua
motivação e
empenho na
di i li

congressos e outras
atividades
extraclasse.

7) O(a) professor(a)
dispensa aos
alunos e alunas
tratamento cordial
em um clima de
respeito pessoal, é
exigente na medida
adequada, aceita
críticas, opiniões e
sugestões.

8) O(a) professor(a)
mostra-se
receptivo(a) às
necessidades dos
alunos e alunas e
cooperativo(a) na
solução de suas
dificuldades com a
disciplina; é
acessível/disponível
para orientação
extraclasse.

9) Os recursos
didáticos
disponíveis
(materiais de
laboratório,
computadores,
software,
componentes
eletrônicos, kits
didáticos,
instrumentos)
foram adequados
para o(a)
professor(a)
desenvolver a
disciplina.

10) Como aluno(a),
classifique sua
motivação e
empenho na
di i li
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Este formulário foi criado em Universidade Federal de Sao Paulo. Denunciar abuso

disciplina, em
relação a ir às
aulas, participar,
fazer as atividades
propostas na classe
e extraclasse.

disciplina, em
relação a ir às
aulas, participar,
fazer as atividades
propostas na classe
e extraclasse.

Considerações positivas

Sua resposta

Considerações negativas

Sua resposta

Enviar

 Formulários

https://docs.google.com/forms/u/2/d/e/1FAIpQLSewoe3c_VU6KYGzbHHfSmHbrMbaVxc0fgpd1CgHGv1SpoMTcg/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewoe3c_VU6KYGzbHHfSmHbrMbaVxc0fgpd1CgHGv1SpoMTcg/viewform?usp%3Dsend_form
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


B. Instrumento: avaliação docente

O seguinte instrumento deve ser respondido pelos docentes anualmente.

https://forms.gle/zetvCXZ592zc9ZGk7
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Endereço de e-mail *

Concordo

Concordo

Autoavaliação docente.
Esta pesquisa visa fomentar o processo de autoavaliação dos docentes do Mestrado 
Profissional em Inovação Tecnológica. Considere as atividades executadas no ano atual. 

O tratamento de dados será realizado em conformidade com a Lei Federal nº 13.709/2018. 

*Obrigatório

Seu e-mail

Eu me comprometo a responder essa avaliação com responsabilidade e de
forma construtiva. *

Consinto que o relatório consolidado dos dados seja divulgado de maneira
aberta, desde que a divulgação não comprometa o anonimato dos estudantes. *

Nome completo *
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Permanente

Colaborador

Visitante

Tecnologia da Informação e Comunicação

Produtos e Processos Tecnológicos

Ambas as linhas

0

1

2

3

4

5

6

Sete ou mais

Sua resposta

Filiação ao programa *

Linha *

Quantos alunos você orienta? (Como orientador principal.) *
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Sete ou mais...

Baixo

Adequado

Alto

Uma vez por mês

Uma vez a cada duas semanas

Uma vez por semana

Duas vezes por semana

Três ou mais vezes por semana

Você considera que o número de alunos que orienta é: *

Com que frequência você se reúne com seus alunos? Escolha a opção que
melhor representa a frequência. *

Quantas horas semanais você dedica às atividades de orientação de seus
alunos? *

Sua resposta

As condições para produzir conhecimento científico lhe foram fornecidas
adequadamente pela Instituição? *
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Sim

Parcialmente

Não

Sim

Não

Sim

Não

Muito bom

Bom

Regular

Fraco

Não possui atividades

Você tem produzido conjuntamente com seu orientando? *

Coordena ou participa de projeto financiado por agências de fomento ou
empresas? *

Quantas horas/aula ofereceu no programa de pós-graduação no ano vigente? *

Sua resposta

Você coordena ou participa de projetos de extensão? *
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Muito bom

Bom

Regular

Fraco

Não possui atividades

Muito bom

Bom

Regular

Fraco

Não articula

Baixo

Adequado

Busca articular e aplicar conhecimentos com áreas com alto impacto social (por
exemplo, Educação, Saúde, Meio Ambiente, entre outras áreas) por meio de
programas, projetos e publicação de material didático? *

Articula o princípio de interdisciplinaridade? *

Você considera que o número de alunos que orienta é: *
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Alto

Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

Este formulário foi criado em Universidade Federal de Sao Paulo. Denunciar abuso

Considerações positivas

Sua resposta

Considerações negativas

Sua resposta

Enviar

 Formulários

https://docs.google.com/forms/u/2/d/e/1FAIpQLScvj7wiIxToYU5yyFyzISusLoWWwHU3_9-38Xr6zz2kexzyKQ/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvj7wiIxToYU5yyFyzISusLoWWwHU3_9-38Xr6zz2kexzyKQ/viewform?usp%3Dsend_form
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


C. Instrumento: avaliação de qualidade da dissertação

Este instrumento deve ser respondido pelos membros das bancas de avaliação de

dissertação.

https://forms.gle/NBMWoip4w9L3TW9n7
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Nenhuma

Incremental

Radical

Disruptiva (inovação radical que, ao mesmo tempo, desestabiliza uma situação
consolidada e cria uma nova situação de mercado)

Produto

Processo

Serviço

Marketing

Organizacional

Avaliação da Produção Técnica da
Disse�ação
Este questionário será utilizado para a realização de levantamento e análise de avaliação 
das produções técnicas que estão sendo produzidas em decorrência da formação no 
Programa de Mestrado em Inovação Tecnológico. 

*Obrigatório

Qual o tipo de inovação apresentada na dissertação? *

Qual é a dimensão da inovação ou da proposta abordada na dissertação? *
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Nenhum nível

TRL1 - Princípios básicos da pesquisa observados e relatados

TRL2 - Conceito e/ou aplicação da tecnologia formulada

TRL3 - Prova de conceito analítica e experimental

TRL4 - Validação de componente em ambiente de laboratório

TRL5 - Validação de componente em ambiente relevante

TRL6 - Demonstração de protótipo de sistema em ambiente relevante

TRL7 - Demonstração do sistema em ambiente necessário

TRL8 - Sistema real completo e provado através de testes e demonstrações

TRL9 - Sistema real provado em ambiente definitivo com funcionamento bem
sucedido

Nenhum

Local

Regional

Nacional

Internacional

Qual é o nível de prontidão tecnológica observado (TRL - Technology Readiness
Level)? *

O âmbito da inovação apresentada é: *
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Classifique a contribuição desse projeto de mestrado observando os seguintes
âmbitos de impacto: *

Nenhuma Baixa Média Alta

1) Social

2) Educacional

3) Tecnológico

4) Econômico

5) Sanitário

6) Cultural

7) Artístico

8) Profissional

9) Legal

1) Social

2) Educacional

3) Tecnológico

4) Econômico

5) Sanitário

6) Cultural

7) Artístico

8) Profissional

9) Legal

Enviar

 Formulários

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSf0neq7fOW92aIV4Jna32ZVlFenGyvMZZwWCw7C5OucuVXUOg/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0neq7fOW92aIV4Jna32ZVlFenGyvMZZwWCw7C5OucuVXUOg/viewform?usp%3Dsend_form
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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D. Instrumento: monitoramento do egresso

O ICT-UNIFESP, no contexto do Projeto Institucional de Observatórios (https:

//www.unifesp.br/reitoria/proec/observatorios), prevê o desenvolvi-

mento de um sistema de informação para acompanhar a evolução profissional dos egresso.

Enquanto não há um sistema geral, propomos o seguinte formulário: https:

//forms.gle/NiD87KBGKF8zmBa36

O instrumento deverá ser respondido pelos egressos anualmente, ao longo de no

mı́nimo 5 anos após obtenção de sua titulação no PIT.
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Concordo

Concordo

Acompanhamento Anual de Egressos -
PIT
O objetivo deste levantamento é acompanhar por 5 anos a trajetória profissional "e 
acadêmica " de todos os egressos do Programa de Pós-Graduação Profissional em 
Inovação Tecnológica (PIT) da Universidade 
Federal de São Paulo (UNIFESP), objetivando atender aos novos critérios estabelecidos pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).  

Apreciamos a sua participação. Sua colaboração nos ajudará a obter indicadores que 
possibilitem a compreensão e aperfeiçoamento da atuação do PPGPIT em formação pós-
graduada, para um efetivo replanejamento acadêmico-administrativo alinhado com os 
desafios da sociedade contemporânea.  

O tempo de resposta do questionário é de aproximadamente 10 minutos. As questões 
sinalizadas com * são de preenchimento obrigatório. 
Desde já, agradecemos sua participação! 

*Obrigatório

Eu me comprometo a responder essa avaliação com responsabilidade e de
forma construtiva. *

Consinto que o relatório consolidado dos dados seja divulgado de maneira
aberta, desde que a divulgação não comprometa o anonimato dos participantes.
*
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Concordo

Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

Este formulário foi criado em Universidade Federal de Sao Paulo. Denunciar abuso

Próxima

 Formulários
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Informações gerais

Acompanhamento Anual de Egressos -
PIT

*Obrigatório

Por favor, informe seu nome completo *

Sua resposta

Seu email de contato. *

Sua resposta

Qual seu telefone de contato (com DDD)?

Sua resposta

Ano de conclusão cursado por você no PIT? *

Sua resposta



25/02/2021 Acompanhamento Anual de Egressos - PIT

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe97JnXXkGdpYpPBUnl14iWKZ9uPkiOGs4DcOdt2OGODRNBzA/formResponse 2/2

SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - Brasil

SAO PAULO - SP - Brasil

Outro:

Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

Este formulário foi criado em Universidade Federal de Sao Paulo. Denunciar abuso

Cidade, estado e país de residência atual. No caso da opção Outros, preencha na
ordem CIDADE - ESTADO - PAÍS, em letras maiúsculas e sem acento. *

Voltar Próxima

 Formulários

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSe97JnXXkGdpYpPBUnl14iWKZ9uPkiOGs4DcOdt2OGODRNBzA/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe97JnXXkGdpYpPBUnl14iWKZ9uPkiOGs4DcOdt2OGODRNBzA/viewform
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


25/02/2021 Acompanhamento Anual de Egressos - PIT

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe97JnXXkGdpYpPBUnl14iWKZ9uPkiOGs4DcOdt2OGODRNBzA/formResponse 1/2

Formação e produção após PIT

Acompanhamento Anual de Egressos -
PIT

*Obrigatório

Se você está inserido em algum grupo de pesquisa, preencha o nome do grupo
e da Instituição.

Sua resposta

Quanto à sua produção científica no último ano, você publicou: *

Nenhum Apenas um Mais de um

Artigo em revistas
internacionais

Artigo em revistas
nacionais

Capítulo de livro

Livro

Resumo em anais de
eventos

Artigo em revistas
internacionais

Artigo em revistas
nacionais

Capítulo de livro

Livro

Resumo em anais de
eventos



25/02/2021 Acompanhamento Anual de Egressos - PIT

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe97JnXXkGdpYpPBUnl14iWKZ9uPkiOGs4DcOdt2OGODRNBzA/formResponse 2/2

Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

Este formulário foi criado em Universidade Federal de Sao Paulo. Denunciar abuso

eventoseventos

Quanto à sua produção técnica no último ano, você possui: *

Nenhum Apenas um Mais de um

Novo produto
lançado no mercado

Patente depositada

Software com
registro

Software sem
registro

Startup criada

Novo produto
lançado no mercado

Patente depositada

Software com
registro

Software sem
registro

Startup criada

Por favor, identifique suas produções, acadêmicas e técnicas, do último ano.

Sua resposta

Voltar Próxima

 Formulários

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSe97JnXXkGdpYpPBUnl14iWKZ9uPkiOGs4DcOdt2OGODRNBzA/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe97JnXXkGdpYpPBUnl14iWKZ9uPkiOGs4DcOdt2OGODRNBzA/viewform
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


25/02/2021 Acompanhamento Anual de Egressos - PIT

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe97JnXXkGdpYpPBUnl14iWKZ9uPkiOGs4DcOdt2OGODRNBzA/formResponse 1/4

Contribuição do PIT em sua formação profissional

Sim.

Não.

Irrelevante.

Pouco relevante.

Muito relevante.

Extremamente relevante.

Não sei avaliar.

Acompanhamento Anual de Egressos -
PIT

*Obrigatório

Ainda que não esteja trabalhando formalmente, você considera que sua
ocupação atual está relacionada com a pós-graduação em Inovação
Tecnológica? *

Quanto considera que a conclusão de pós-graduação no PIT auxiliou em sua
carreira profissional? *



25/02/2021 Acompanhamento Anual de Egressos - PIT

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe97JnXXkGdpYpPBUnl14iWKZ9uPkiOGs4DcOdt2OGODRNBzA/formResponse 2/4

Avalie a contribuição do PIT em sua carreira, nos seguintes quesitos: *
Marque apenas uma opção por linha.

Não
contribui
em nada

Contribuiu
pouco

Contribuiu
parcialmente

Contribuiu
muito

Contribuiu
amplamente

Contribuiu para
melhorar minha
renda.

Contribuiu para
minha
empregabilidade.

Contribuiu para o
meu crescimento
profissional.

Me capacitou
para conceber e
desenvolver
projetos
(pesquisa,
produtos,
processos) no
meu campo de
atuação.

Contribuiu para
melhorar minha
renda.

Contribuiu para
minha
empregabilidade.

Contribuiu para o
meu crescimento
profissional.

Me capacitou
para conceber e
desenvolver
projetos
(pesquisa,
produtos,
processos) no
meu campo de
atuação.



25/02/2021 Acompanhamento Anual de Egressos - PIT

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe97JnXXkGdpYpPBUnl14iWKZ9uPkiOGs4DcOdt2OGODRNBzA/formResponse 3/4

Avalie a contribuição do PIT em seu perfil profissional, nos seguintes quesitos: *
Marque apenas uma opção por linha.

O curso não
desenvolveu

esta
competência

Contribuiu
pouco

Contribuiu
parcialmente

Contribuiu
muito

Contribuiu
amplamente

Identificar e
resolver problemas.

Enfrentar desafios.

Responder às
novas demandas da
sociedade
contemporânea.

Comunicação e
argumentação em
suas múltiplas
formas.

Utilizar novas
tecnologias no
trabalho.

Atuar em áreas de
fronteira com
outros campos de
saber.

Buscar e produzir
conhecimento.

Trabalho em equipe
multidisciplinar.

Tomar decisões em

Identificar e
resolver problemas.

Enfrentar desafios.

Responder às
novas demandas da
sociedade
contemporânea.

Comunicação e
argumentação em
suas múltiplas
formas.

Utilizar novas
tecnologias no
trabalho.

Atuar em áreas de
fronteira com
outros campos de
saber.

Buscar e produzir
conhecimento.

Trabalho em equipe
multidisciplinar.

Tomar decisões em



25/02/2021 Acompanhamento Anual de Egressos - PIT

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe97JnXXkGdpYpPBUnl14iWKZ9uPkiOGs4DcOdt2OGODRNBzA/formResponse 4/4

Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

Este formulário foi criado em Universidade Federal de Sao Paulo. Denunciar abuso

Tomar decisões em
cenários incertos.

Capacidade de
empreendedorismo.

Tomar decisões em
cenários incertos.

Capacidade de
empreendedorismo.

Voltar Próxima

 Formulários

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSe97JnXXkGdpYpPBUnl14iWKZ9uPkiOGs4DcOdt2OGODRNBzA/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe97JnXXkGdpYpPBUnl14iWKZ9uPkiOGs4DcOdt2OGODRNBzA/viewform
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


25/02/2021 Acompanhamento Anual de Egressos - PIT

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe97JnXXkGdpYpPBUnl14iWKZ9uPkiOGs4DcOdt2OGODRNBzA/formResponse 1/1

Considerações sobre o PIT

Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

Este formulário foi criado em Universidade Federal de Sao Paulo. Denunciar abuso

Acompanhamento Anual de Egressos -
PIT

Considerações positivas e valorização da formação ofertada pelo PIT da
UNIFESP, tomando por base as demandas que você encontrou no mercado de
trabalho.

Sua resposta

Considerações negativas e recomendação de melhorias da formação ofertada
pelo PIT da UNIFESP, tomando por base as demandas que você encontrou no
mercado de trabalho.

Sua resposta

Voltar Próxima

 Formulários

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSe97JnXXkGdpYpPBUnl14iWKZ9uPkiOGs4DcOdt2OGODRNBzA/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe97JnXXkGdpYpPBUnl14iWKZ9uPkiOGs4DcOdt2OGODRNBzA/viewform
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


E. Instrumento: avaliação discente

O instrumento deve ser oferecido anualmente para obter a avaliação dos alunos sobre o

programa.

https://forms.gle/Ay7f9FjQ3yZVDVNE6



24/02/2021 Avaliação discente sobre o PIT

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqLl7wRldB04uuFjU2KpC59evos3ZlAjpQXXv-x4Vb00_zsw/formResponse 1/1

Concordo

Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

Este formulário foi criado em Universidade Federal de Sao Paulo. Denunciar abuso

Avaliação discente sobre o PIT
Esta pesquisa visa fomentar o processo de avaliação do Mestrado Profissional em 
Inovação Tecnológica pela percepção dos discentes. 
O tratamento de dados será realizado em conformidade com a Lei Federal nº 13.709/2018, 
sobre privacidade de dados pessoais. Apenas dados consolidados serão publicados. 

Observação: Ao responder, considere as atividades executadas no ano "passado".  

*Obrigatório

Eu me comprometo a responder essa avaliação com responsabilidade e de
forma construtiva. *

Próxima

 Formulários

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSdqLl7wRldB04uuFjU2KpC59evos3ZlAjpQXXv-x4Vb00_zsw/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqLl7wRldB04uuFjU2KpC59evos3ZlAjpQXXv-x4Vb00_zsw/viewform
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


24/02/2021 Avaliação discente sobre o PIT

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqLl7wRldB04uuFjU2KpC59evos3ZlAjpQXXv-x4Vb00_zsw/formResponse 1/3

Informações gerais

As respostas obtidas nesta seção servirão de auxílio para verificação da situação dos alunos, em geral, 
quanto ao cumprimento das atividades propostas e seu ano de execução no PIT. Contudo, convém 
salientar que todas as perguntas a seguir garantem o seu anonimato. 

Mestrado

Doutorado

Pós-doutorado

Tecnologia da Informação e Comunicação

Avaliação discente sobre o PIT

*Obrigatório

Indique seu ano de ingresso no Programa (AAAA) *

Sua resposta

Titulação em curso no programa *

Linha *



24/02/2021 Avaliação discente sobre o PIT

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqLl7wRldB04uuFjU2KpC59evos3ZlAjpQXXv-x4Vb00_zsw/formResponse 2/3

Produtos e Processos Tecnológicos

Disciplina obrigatória (Metodologia Científica)

Disciplina obrigatória (Gestão da Inovação)

Seminário Interdisciplinar I

Seminário Interdisciplinar II

Disciplina Eletiva I

Disciplina Eletiva II

Estudos Dirigidos I

Estudos Dirigidos II

Submissão do projeto para o Comitê de Ética (CEP)

Atividades Complementares

Exame de proficiência em Inglês

Submissão de artigo no estrato superior (A1, A2 ou B1)

Exame de qualificação

Formação de banca de defesa autorizado pela coordenação do Programa

Defesa da dissertação

Depósito da dissertação

Marque a(s) atividade(s) acadêmica(s) já cumprida(s) por você até o presente
momento: *

Por favor, identifique suas produções, acadêmicas e técnicas, do último ano. *

Sua resposta



24/02/2021 Avaliação discente sobre o PIT

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqLl7wRldB04uuFjU2KpC59evos3ZlAjpQXXv-x4Vb00_zsw/formResponse 3/3

Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

Este formulário foi criado em Universidade Federal de Sao Paulo. Denunciar abuso

Voltar Próxima

 Formulários

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSdqLl7wRldB04uuFjU2KpC59evos3ZlAjpQXXv-x4Vb00_zsw/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqLl7wRldB04uuFjU2KpC59evos3ZlAjpQXXv-x4Vb00_zsw/viewform
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


24/02/2021 Avaliação discente sobre o PIT

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqLl7wRldB04uuFjU2KpC59evos3ZlAjpQXXv-x4Vb00_zsw/formResponse 1/3

Desempenho da orientação

Esta seção é destinada a avaliação do desempenho da orientação e seus envolvidos, para execução do 
seu projeto de pesquisa.

Uma vez por mês ou menos

Uma vez a cada duas semanas

Uma vez por semana

Duas vezes por semana

Três ou mais vezes por semana

Avaliação discente sobre o PIT

*Obrigatório

Com que frequência você se reúne com seu(s) orientadore(s)? Escolha a opção
que melhor representa a frequência. *



24/02/2021 Avaliação discente sobre o PIT

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqLl7wRldB04uuFjU2KpC59evos3ZlAjpQXXv-x4Vb00_zsw/formResponse 2/3

Avalie a contribuição da orientação de seu(s) orientador(es) para o bom
desempenho da sua pesquisa, nos seguintes quesitos: *
Marque apenas uma opção por linha.

Não
contribui
em nada

Contribuiu
pouco

Contribuiu
parcialmente

Contribuiu
muito

Contribuiu
amplamente

Não se
aplica.

Orientação na
escrita do Projeto
a ser submetido
ao CEP

Acompanhamento
de atividades das
disciplinas
obrigatórias.

Produção de
artigos(s).

Indicação de
técnicas e
metodologias a
serem exploradas.

Acompanhamento
da escrita do
texto final para as
defesas.

No geral, sobre a
participação do
orientador
principal

No geral, sobre a
participação do
co-orientador

Orientação na
escrita do Projeto
a ser submetido
ao CEP

Acompanhamento
de atividades das
disciplinas
obrigatórias.

Produção de
artigos(s).

Indicação de
técnicas e
metodologias a
serem exploradas.

Acompanhamento
da escrita do
texto final para as
defesas.

No geral, sobre a
participação do
orientador
principal

No geral, sobre a
participação do
co-orientador



24/02/2021 Avaliação discente sobre o PIT

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqLl7wRldB04uuFjU2KpC59evos3ZlAjpQXXv-x4Vb00_zsw/formResponse 3/3

Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

Este formulário foi criado em Universidade Federal de Sao Paulo. Denunciar abuso

Quantas horas semanais, em média, você dedica/dedicou à sua pesquisa
vinculada neste Progama? *

Sua resposta

Voltar Próxima

 Formulários

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSdqLl7wRldB04uuFjU2KpC59evos3ZlAjpQXXv-x4Vb00_zsw/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqLl7wRldB04uuFjU2KpC59evos3ZlAjpQXXv-x4Vb00_zsw/viewform
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


24/02/2021 Avaliação discente sobre o PIT

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqLl7wRldB04uuFjU2KpC59evos3ZlAjpQXXv-x4Vb00_zsw/formResponse 1/3

Infraestrutura do Programa

Esta seção é destinada a avaliação da Infraestrutura fornecida pelo PIT durante a realização e 
cumprimento das atividades propostas.

Avaliação discente sobre o PIT

*Obrigatório



24/02/2021 Avaliação discente sobre o PIT

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqLl7wRldB04uuFjU2KpC59evos3ZlAjpQXXv-x4Vb00_zsw/formResponse 2/3

Avalie a contribuição dos seguintes quesitos: *
Marque apenas uma opção por linha.

Excelente. Bom. Regular. Ruim.

Não sei
informar, pois

não
necessitei

utilizar este
serviço.

Infraestrutura
fornecedia pela
Intituição.

Material
bibliográfico
disponível, de
alguma forma,
pela Intituição.

Quadro-técnico
administrativo
da Instituição
disponível.

Serviços
prestados pela
secretaria de
pós-graduação.

Gestão
acadêmica e
suporte da
Coordenação do
Programa.

Serviços
prestados pelos
responsáveis da
biblioteca da

Infraestrutura
fornecedia pela
Intituição.

Material
bibliográfico
disponível, de
alguma forma,
pela Intituição.

Quadro-técnico
administrativo
da Instituição
disponível.

Serviços
prestados pela
secretaria de
pós-graduação.

Gestão
acadêmica e
suporte da
Coordenação do
Programa.

Serviços
prestados pelos
responsáveis da
biblioteca da



24/02/2021 Avaliação discente sobre o PIT

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqLl7wRldB04uuFjU2KpC59evos3ZlAjpQXXv-x4Vb00_zsw/formResponse 3/3

Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

Este formulário foi criado em Universidade Federal de Sao Paulo. Denunciar abuso

biblioteca da
Unifesp-SJC
(bibliotecários e
estagiário).

Acesso a
laboratórios de
informática

Acesso a
laboratórios
para práticas
específicas
(Laboratório de
Cerâmicas
Avançadas, de
Robótica e
Sistemas
Embarcados, de
Química,
Sistemas
Distribuídos e
Alto
Desempenho).

biblioteca da
Unifesp-SJC
(bibliotecários e
estagiário).

Acesso a
laboratórios de
informática

Acesso a
laboratórios
para práticas
específicas
(Laboratório de
Cerâmicas
Avançadas, de
Robótica e
Sistemas
Embarcados, de
Química,
Sistemas
Distribuídos e
Alto
Desempenho).

Voltar Próxima

 Formulários

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSdqLl7wRldB04uuFjU2KpC59evos3ZlAjpQXXv-x4Vb00_zsw/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqLl7wRldB04uuFjU2KpC59evos3ZlAjpQXXv-x4Vb00_zsw/viewform
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


24/02/2021 Avaliação discente sobre o PIT

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqLl7wRldB04uuFjU2KpC59evos3ZlAjpQXXv-x4Vb00_zsw/formResponse 1/2

Considerações Finais

Esta seção é destinada às críticas, elogios e recomendações, sob a percepção dos discentes. 

Sim

Não

Talvez

Avaliação discente sobre o PIT

Considerações positivas sobre o Programa.

Sua resposta

Considerações negativas sobre o Programa. Sugestões de melhoria.

Sua resposta

Você recomendaria este Programa para algum colega?

Deixe-nos sugestões de formas de divulgação do Programa as quais você julgua



24/02/2021 Avaliação discente sobre o PIT

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqLl7wRldB04uuFjU2KpC59evos3ZlAjpQXXv-x4Vb00_zsw/formResponse 2/2

Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

Este formulário foi criado em Universidade Federal de Sao Paulo. Denunciar abuso

Deixe-nos sugestões de formas de divulgação do Programa, as quais você julgua
ser(em) eficaz(es) para captarmos próximos alunos.

Sua resposta

Voltar Próxima

 Formulários

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSdqLl7wRldB04uuFjU2KpC59evos3ZlAjpQXXv-x4Vb00_zsw/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqLl7wRldB04uuFjU2KpC59evos3ZlAjpQXXv-x4Vb00_zsw/viewform
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

