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1. Políticas e Preparação 

 
1.1 Equipe de coordenação 

 

A equipe de coordenação do processo de autoavaliação do Programa de Pós-

Graduação em Nutrição e Saúde (PPGNUT) da Faculdade de Nutrição (FANUT) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG) é formada pelas docentes Cristiane Cominetti, 

Patrícia Amaral Souza Tette, Maria Margareth Veloso Naves, pelos técnicos-

administrativos Douglas Antônio Rocha Prado, Déborah Lopes de Morais e pelas 

estudantes de mestrado Maria das Graças Freitas de Carvalho e Aline Nogueira Queiroz. 

 

1.2 Sensibilização 

 

Para a reunião de preparação da autoavaliação foi enviado convite para todos os 

docentes, técnicos-administrativos e estudantes do PPGNUT e da FANUT. A primeira 

reunião ocorreu no dia 13 de novembro de 2019, no Laboratório de Informática do 

PPGNUT. Docentes, estudantes e técnico-administrativo discutiram em um ambiente 

favorável à autoavaliação, no qual puderam expressar livremente suas opiniões e ideias 

sobre os aspectos políticos da autoavaliação, determinando os principais pontos a serem 

abordados.  

 

1.3 Planejamento 

 

Os princípios da autoavaliação do PPGNUT são veracidade, honestidade, 

transparência, impessoalidade e imparcialidade.  

Considerando a missão do PPGNUT, que é “Capacitar e formar profissionais de 

alto nível para atuarem na docência do ensino superior, na pesquisa científica e na 

produção de novos conhecimentos em Nutrição e Saúde”, bem como entendendo como 

“qualidade” a capacidade de gerar resultados de impacto para a sociedade (efetividade), 

por meio da utilização ótima dos recursos (eficiência), o PPGNUT avaliará os seguintes 

aspectos: 1) Programa, 2) Formação, e 3) Impacto na Sociedade. 
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O foco principal será a formação do estudante, abordando três dimensões: 1) 

sucesso dos estudantes, 2) de docentes e técnicos, e 3) sucesso do PPG de maneira 

global. 

O PPGNUT utiliza como ferramenta de gestão o planejamento estratégico, 

vinculado ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI, 2018-2022) da UFG, e 

baseia-se nos quesitos e itens da ficha de avaliação da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES) para o estabelecimento de 

objetivos e metas. A autoavaliação é um instrumento importante para ações corretivas 

do planejamento estratégico. 

As abordagens de avaliação incluem: 

 Sucesso dos estudantes: qualidade das dissertações e teses, qualidade da 

aprendizagem, e a não evasão. 

 Sucesso dos docentes e técnicos: qualidade da orientação, capacitação, 

qualidade do ensino e do apoio técnico. 

 Sucesso do PPG de maneira global: egressos, inserção social e 

internacionalização. 

Os critérios de avaliação e escalas utilizados são os seguintes:  

 Muito bom – 8,0 a 10,0 

 Bom – 6,0 a 7,9 

 Regular – 0,0 a 5,9 

O ponto de corte (6,0) foi determinado com base no valor da média adotada pela 

UFG. 

Os resultados do processo de autoavaliação serão utilizados na atualização do 

planejamento estratégico, na correção de pontos fracos, na potencialização dos pontos 

fortes, na prevenção das ameaças e no aproveitamento das oportunidades. Também 

serão aplicados para auxiliar nas tomadas de decisão e guiar mudanças necessárias. 

A implementação, o acompanhamento e a análise dos resultados da 

autoavaliação, bem como as tomadas de decisões serão realizados pela Coordenação 

do PPGNUT, pelos responsáveis pelos eixos do planejamento estratégico e pelas 

Comissões do PPGNUT. A periodicidade da coleta de dados será semestral no primeiro 

ano e, a depender dos resultados, poderá ser anual a partir do segundo ano.  
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1.4 Diagnóstico 

 
Em abril de 2019, foi realizado um diagnóstico inicial, por meio da análise SWOT 

(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats; em português “FOFA” – Forças, 

Fraquezas, Oportunidades, Ameaças)1, com base na última avaliação quadrienal da 

CAPES e, logo em seguida, foi elaborado o planejamento estratégico do PPGNUT com 

objetivos previstos para os próximos seis anos. Esta primeira versão do planejamento 

estratégico foi apresentada no dia 07 de maio de 2019, durante reunião da 

Coordenadoria de Pós-Graduação do PPGNUT (CPGNUT), tendo sido convidados todos 

os integrantes da FANUT e docentes e estudantes do PPGNUT.  

Em 13 de agosto de 2019, uma comissão do PPGNUT, composta por docentes, 

estudantes e técnico-administrativo, participou do Workshop “Autoavaliação dos 

Programas de Pós-Graduação”, promovido pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG) 

da UFG. Na ocasião a professora Eliana Marta Barbosa de Morais do Programa de Pós-

Graduação em Geografia (PPGEO/UFG) foi designada como consultora externa do 

PPGNUT, para acompanhar o programa durante o processo de autoavaliação.  

Nos dias 26 e 27 de agosto de 2019, a coordenadora do PPGNUT participou do 

Seminário de Meio Termo da CAPES, onde teve acesso a várias informações sobre a 

situação do PPGNUT em relação aos demais PPGs da área.  

Com base nas informações disponíveis à época, foi realizado um segundo 

diagnóstico baseando-se nos critérios da nova ficha de avaliação da CAPES e nas 

informações coletadas durante o Seminário de Meio Termo. Esse segundo diagnóstico 

foi apresentado à toda comunidade FANUT e PPGNUT em 06 de setembro de 2019. 

Em 13 de novembro de 2019 foi realizada outra reunião, cujo objetivo foi discutir 

os aspectos políticos que deveriam nortear a autoavaliação do PPGNUT. Essa reunião 

contou com a presença de docentes, estudantes e técnico-administrativo do PPGNUT. 

Como resultado de todo o processo descrito, apresentamos neste documento os 

resultados parciais e o projeto de autoavaliação para os próximos seis meses.
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1.5 Resultados Preliminares 

 

Conforme descrito no subitem 1.4, o PPGNUT estabeleceu um planejamento 

estratégico no primeiro semestre de 2019, o qual vem sendo implementado e já tem 

algumas ações desenvolvidas.  

Este planejamento foi dividido, de acordo com a nova ficha de avaliação da CAPES, 

em três eixos estratégicos: 

1. Programa 

2. Formação 

3. Impacto na Sociedade 

O primeiro eixo (Tabela 1) tem como responsável a coordenadora do PPGNUT, 

professora Cristiane Cominetti, uma vez que engloba aspectos relacionados à melhoria do 

processo de gestão e do programa de forma mais global. 

O eixo “Formação” (Tabela 2) conta com dois responsáveis, pois foi subdividido de 

acordo com dois objetivos, um mais focado nos estudantes e produção, e o outro, na 

qualidade do corpo docente. Os responsáveis por esse eixo são as professoras Maria do 

Rosário Gondim Peixoto e Maria Margareth Veloso Naves. 

O eixo “Impacto na Sociedade” (Tabela 3) engloba aspectos de inserção social, 

visibilidade e internacionalização do PPGNUT e tem como responsável a professora Flavia 

Corgosinho. 

A seguir apresentamos os três eixos com seus objetivos, metas, ações e 

responsáveis. As ações já implementadas (mais pontuais) estão destacadas em amarelo. 

Aquelas em andamento (mais contínuas) estão com destaque em cinza claro. 
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Tabela 1. Eixo estratégico “Programa” 

Eixo Estratégico: Programa 
Responsável: 

Cristiane Cominetti 

Objetivos Meta(s) Ações Responsáveis 

Aperfeiçoar a gestão do 

PPGNUT 

1. Planejamento estratégico (PE) 

do Programa concluído e 

implementado  

2. Inserção efetiva do PPGNUT 

no plano de gestão e na política 

acadêmica da Unidade 

3. Aprovação de um modelo de 

distribuição de atividades 

acadêmicas 

 Elaborar o PE 

 Acompanhar e avaliar constantemente o PE 

 Atribuir responsáveis por eixos e atividades do PE 

 Estabelecer calendário anual de reuniões com responsáveis pelos 

eixos estratégicos 

 Participar das atividades de capacitação promovidas pela PRPG 

 Estabelecer comissão de gestão administrativa do PPGNUT e 

calendário semestral para reuniões 

 Inserir estudantes em comissões 

 Realizar reuniões periódicas e atividades em parceria com a direção 

e outras representações da Unidade Acadêmica 

 Inserir as atividades de organização do PPGNUT no planejamento 

pedagógico da Unidade 

 Estabelecer diálogo com as áreas acadêmicas da Unidade para 

estudar uma distribuição coerente das atividades acadêmicas em 

consonância com a política de valorização da pós-graduação  

 Buscar referências e experiências exitosas com PPGs de 

excelência 

Coordenação do 

PPGNUT 
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Fortalecer a identidade e o 
equilíbrio do PPGNUT 

1. Distribuição compatível e 
adequada dos docentes às 
linhas de pesquisa do 
Programa 

2. Aprimoramento continuado de, 
pelo menos, 20% do corpo 
docente no quadriênio 

3. Grade curricular reformulada e 
adequada 

4. Coordenação de pelo menos 
um projeto de pesquisa por DP 

 Revisar as normas de credenciamento, recredenciamento e 
descredenciamento 

 Revisar a norma de atividades complementares, atualizando-a de 
acordo com a nova ficha de avaliação da Capes 

 Envidar esforços para o credenciamento de docentes para melhor 
equilíbrio entre as linhas de pesquisa / projetos 

 Estabelecer calendário de capacitação continuada dos docentes 
 Reavaliar a grade curricular em termos de nomenclaturas, planos 

de ensino, periodicidade e equilíbrio entre as linhas de pesquisa 

Comissão de (des) 
(re) credenciamento 

 
Coordenação e 

Secretaria 
 

Comissão 
Administrativa 

Colaborar na manutenção 
e na modernização da 

infraestrutura do PPGNUT 

1. Funcionamento adequado de 
todos os equipamentos dos 
laboratórios e salas de aula  

 Captar recursos financeiros 
 Realizar manutenção preventiva 
 Estabelecer parcerias com laboratórios multiusuários da UFG e de 

outras Instituições 

Docentes e discentes 
 

Coordenadores de 
laboratórios 

 
Direção da Unidade 
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Tabela 2. Eixo estratégico “Formação” 

Eixo Estratégico: Formação 
Responsável: Mª do 

Rosário G. Peixoto 

Objetivos Meta(s) Ações Responsáveis 

Melhorar a qualidade e a 

adequação das teses, 

dissertações ou 

equivalente em relação às 

áreas de concentração e 

linhas de pesquisa do 

programa 

1. 100% de aderência de 

dissertações e teses às linhas 

de pesquisa 

2. Atingir o 3º quartil da área em 

relação à quantidade de 

teses/dissertações defendidas 

por DP/ nº total de discentes 

(1,4/ano do quadriênio) 

3. Atingir P 75º da área (220 

pontos no quadriênio) na razão 

entre o número de itens de 

produção intelectual com 

autoria de discente/egresso x 

peso relativo do Qualis e nº de 

dissertações/teses defendidas 

no período 

 Revisar o processo seletivo, incluindo critério para entrada de 

mestres pelo PPGNUT no doutorado (publicação ou aceite de, pelo 

menos, um artigo proveniente da dissertação/pesquisa 

 Divulgar sistematicamente e amplamente o Programa nos cursos 

de graduação em nutrição da região Centro-Oeste 

 Elaborar relatório anual com perfil dos candidatos 

 Estabelecer premiação/homenagem para os estudantes/egressos 

com destaque na meta 

 Estabelecer como critério para migração para o doutorado direto a 

publicação de, pelo menos, um artigo nos estratos superiores do 

Qualis (A1 – A2) até a data de defesa do mestrado 

Comissão de seleção 

 

Secretaria do 

PPGNUT 

 

Comissão de seleção 

 

Coordenação / 

Docentes 

 

Comissão 

administrativa 
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Melhorar a quantidade e 

qualidade da produção 

intelectual de discentes e 

egressos 

1. 100% da produção discente 

qualificada (A1-A4) derivada 

de teses e dissertações 

2. Pelo menos 50% dos 

estudantes/egressos com 

publicação de artigos em até 5 

anos após a defesa 

 Priorizar a utilização do recurso PROAP para a capacitação de 

estudantes em outras instituições 

 Realizar parcerias com outros centros de pesquisas 

 Promover treinamentos periódicos (uso de gerenciadores de 

referências, bioestatística, capacitação de redação e 

interpretação de manuscrito científico, etc.) 

 Inserir análise crítica de artigos científicos em disciplinas (planos 

de ensino) do PPGNUT 

 Promover reuniões com docentes e discentes para verificar 

eventuais entraves na redação/publicação 

Docentes 

 

Coordenação do 

PPGNUT e 

Coordenação de 

pesquisa 

Mapear destino, atuação e 
avaliação dos egressos 
em relação à formação 
recebida 

1. Inserção de egressos no setor 
produtivo e órgãos públicos, 
com atuação na formulação de 
políticas e/ou programas de 
saúde, pesquisa, inovação, 
ensino e extensão 

2. Proporção de, no máximo, 5% 
de discentes que abandonam o 
curso 

 Elaborar método de mapeamento dos egressos 
 Capacitar estudantes de iniciação científica para captação e 

atualização de informações de egressos 
 Identificar os egressos que se destacaram em relação à atuação 

e inserção nacional e internacional 
 Realizar ampla divulgação das características de uma pós-

graduação stricto sensu 
 Realizar ações voltadas para o cuidado com aspectos de saúde 

mental 

Secretaria 
Secretaria / 

Coordenação 
Secretaria / estudantes 

IC 
Coordenação / 

Comissão de seleção 
Coordenação 
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Eixo Estratégico: Formação 
Responsável: Maria 

Margareth V. Naves 

Objetivos Meta(s) Ações Responsáveis 

Melhorar qualidade das 
atividades de pesquisa e 
da produção intelectual 

do corpo docente no 
programa 

1. 100% dos DP como 
coordenador de, pelo menos, 
um projeto de 
pesquisa/tecnológico no 
quadriênio 

2. 100% dos DP com participação 
em algum projeto de 
pesquisa/tecnológico 
financiado 

3. 100% dos DP com 120 pontos 
em produção intelectual por 
ano 

• Readequar o cadastro dos projetos por meio de consulta 
individual aos professores 

• Mapear e divulgar editais de fomento à pesquisa 
• Estabelecer e relatar parcerias com a iniciativa privada para 

financiamento dos projetos de pesquisa/tecnológico 
• Identificar, a cada ano do quadriênio, DPs que não alcançam a 

pontuação estabelecida como meta e traçar estratégias 
individuais para resolver o problema em tempo hábil 

• Diagnosticar produções provenientes de dissertações não 
publicadas e criar força-tarefa mista (docentes do PPGNUT e 
externos) de apoio a essas publicações 

Coordenação de 
pesquisa 

 
Docentes / 

Coordenação 
 

Comissão de (des) (re) 
credenciamento e 

coordenação 
Coordenação 

Melhorar a qualidade e 
envolvimento do corpo 
docente em relação às 
atividades de formação 

no programa 

1. 100% de DP com orientação 
de, pelo menos, duas 
dissertações/teses no 
quadriênio 

2. 100% das orientações 
realizadas por DP (DC não 
pode orientar)  

3. 100% dos DP com condução 
de, pelo menos, duas 
disciplinas no quadriênio 

• Estabelecer o número de vagas oferecidas nos processos 
seletivos com base na meta proposta 

• Monitorar a transição de DP para DC e caso haja necessidade 
desta, a(s) orientação(ões) deverão ser redirecionadas para um 
DP 

• Estabelecer e acompanhar cronograma de oferta de disciplinas 
para o quadriênio, de forma que todos os DP atendam à meta 
proposta 

Comissão de seleção 
e coordenação 

 
Comissão de (des) (re) 

credenciamento 
 

Coordenação 
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Tabela 3. Eixo “Impacto na Sociedade” 

Eixo Estratégico: Impacto na Sociedade 
Responsável:  

Flávia Corgosinho 

Objetivos Meta(s) Ações Responsáveis 

Melhorar impacto e 

caráter inovador da 

produção intelectual em 

função da natureza do 

programa 

1. Vinculação dos itens de 
produção intelectual mais 
relevantes com as linhas de 
pesquisa e avaliação dos 
potenciais avanços na área  

2. Indicação de itens de 
produção intelectual mais 
relevantes com autoria de 
discentes/egresso em 
estratos mais elevados e com 
potenciais avanços na área 

• Criar iniciativas para que os docentes e estudantes desenvolvam 
habilidades de inovação e empreendedorismo 

• Estabelecer mecanismo para identificar quais produções são mais 
relevantes e com potenciais avanços na área 

Secretaria, 

coordenação do 

PPGNUT e 

coordenação de 

pesquisa 
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Melhorar os impactos 

econômico, social e 

cultural do programa 

1. Envolvimento de DP em 
atividades de formação na 
graduação e ensino 
médio/técnico  

2. Projetos de 
pesquisa/tecnológicos e de 
extensão/difusão com 
repercussão no ensino 
(fundamental, médio e 
técnico) 

3. Existência de parcerias com 
secretarias, ministérios e 
outros órgãos da 
administração pública, ONGs 
e setor produtivo 

4. Contribuição p/ melhoria da 
capacitação profissional em 
serviços de saúde e educação 
ou outros serviços a partir de 
transferência de 
conhecimento e/ou 
tecnologias 

• Realizar parcerias com grupos da comunidade UFG, como Ligas 
Acadêmicas, PET-NUT e outros 

• Divulgar as pesquisas no dia C da ciência e no espaço das 
profissões 

• Realizar parcerias com organizações relacionadas à área de 
pesquisa do grupo para realização de atividades 

Orientadores e 

estudantes 
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Aumentar a 

internacionalização e 

visibilidade do programa 

Qualitativas: 

1. Produção intelectual de 

docentes e discentes em 

cooperação com 

pesquisadores estrangeiros 

2. Realização de atividades no 

exterior pelos docentes  

3. Atuação de docentes de 

Instituições estrangeiras no 

programa  

4. Disponibilidade de página 

eletrônica nas línguas 

portuguesa e inglesa 

Quantitativas: 

1. Manter a razão do nº de itens 

de produção intelectual com 

autoria de DP nos dois 

estratos superiores do Qualis 

(A1 – A2) e o n total de DP no 

período no P 75º da área (400 

pontos no quadriênio) 

2. Alcançar razão do número de 

itens de produção intelectual 

com autoria de discentes e/ou 

egressos nos dois estratos 

superiores do Qualis (A1 – A2) 

e o nº de dissertações/teses 

defendidas no período do P 

75º da área (160 pontos no 

quadriênio) 

 Estimular o intercâmbio internacional de discentes 

 Estimular a participação de docentes de instituições 

internacionais em bancas de qualificação e defesa e em 

atividades de forma virtual 

 Promover reuniões entre PRPI, DRI e docentes interessados em 

firmar convênios e parcerias 

 Convidar docentes de outros PPG para relatar experiências 

exitosas em parceria com empresas ou em convênios 

internacionais 

 Identificar e divulgar editais de fomento à pesquisa por 

empresas/instituições estrangeiras  

 Elaborar nova página eletrônica do PPGNUT em língua Inglesa 

 Estabelecer premiação / homenagem para os estudantes que 

atingirem a meta 

 Estabelecer como critério para migração para o doutorado direto 

a publicação de, pelo menos, um artigo nos estratos superiores 

do Qualis (A1 – A2) até a data de defesa do mestrado 

Coordenação de 

pesquisa, 

Coordenação do 

PPGNUT e 

orientadores 
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2. Projeto de Autoavaliação 

 
 
2.1 Objetivos 

 

 Obter subsídios para o desenvolvimento do PPGNUT. 

 Favorecer a construção da identidade, da heterogeneidade e do envolvimento dos 

integrantes do PPGNUT, em consonância com o PDI da UFG e com o Plano de 

Gestão da FANUT/UFG. 

 Monitorar a qualidade do programa, seu processo formativo, sua produção de 

conhecimento, bem como sua atuação e impactos político, educacional, 

econômico e social. 

 

2.2 Estratégias 

 

Com base nos resultados do item 1.4, optamos pela estratégia de crescimento2 

e destacamos as seguintes estratégias de autoavaliação: 

 Realizar autoavaliação com base em três dimensões – sucesso do estudante, 

sucesso dos docentes e técnicos, e sucesso do PPG de maneira global. 

 Elaborar instrumentos adequados para a avaliação das três dimensões propostas. 

 Conscientizar a comunidade acadêmica quanto à concepção e sensibilização de 

avaliação, para promover sua participação no processo. 

 Propor plano de melhorias (atualização do planejamento estratégico). 

 

2.3 Métodos 

 

Estabelecemos a metodologia de autoavaliação com base nas três dimensões descritas 

acima. Os detalhes de cada dimensão estão descritos na Tabela 4.
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Tabela 4. Metodologia de autoavaliação em suas três dimensões 

Dimensões Itens Subitens Ferramentas 

Sucesso dos estudantes 

Avaliação da qualidade das 

teses e dissertações do PPG 

Aprovação em exames de qualificação e 

defesa 

Levantamento de informações via 

SIGAA 

Qualidade das bancas (participação de 

membros externos à UFG) 

Formulário de marcação de 

qualificação/defesa 

Tempo de defesa Planilha para acompanhamento 

Publicação de artigos derivados das 

dissertações/teses 
Plataforma Sucupira 

Como o programa determina a 

aprendizagem do aluno? 

Acompanhamento periódico 

Formulário de Avaliação das 

Atividades Discentes (FAAD) (Anexo 

1), questionário de avaliação pelo 

estudante de cada disciplina (Anexo 

2) e questionário de autoavaliação do 

PPGNUT de maneira global (Anexo 3) 

Conceitos em disciplinas Planilha 

Razões da evasão discente  Planilha 
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Sucesso de docentes e 

técnicos 

Qualidade da orientação 

Tempo de defesa 

Publicação derivada de dissertações e 

teses 

Evasão de estudantes 

Planilhas de controle interno 

Relação docente – estudante 

Questionários preenchidos por 

estudantes (Anexo 3) e por docentes 

(Anexo 4) 

Política de capacitação 

docente e técnicos 

Alinhada à política da instituição e 

legislações cabíveis: 

- A cada cinco anos o servidor tem 

direito a licença capacitação. 

- Licenças para formação (mestrado, 

doutorado, pós-doutorado) a 

interesse do servidor 

Relatórios de afastamentos para 

capacitação 

Qualidade do ensino em sala 

de aula 
 

Questionário de avaliação preenchido 

pelos estudantes – modelo da 

graduação (Anexo 2) 

Qualidade do apoio técnico  

Satisfação de atendimento ao público 

por meio de questionários 

preenchidos por estudantes (Anexo 

3) e docentes (Anexo 4) 

Avaliação de desempenho dos 

técnicos 
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Sucesso do PPG de 

maneira ampla 

Atração de candidatos com 

perfil para o PPG 

Participação do PPGNUT nos eventos e 

atividades de graduação 

Planilha de monitoramento de 

atividades com graduação 

Ações de acompanhamento de 

egressos 
 

Questionário de acompanhamento 

(Anexo 5) 

Análise dos currículos lattes 

Contato direto (e-mail, whatsapp, 

telefone ou redes sociais) 

Organicidade e pulverização 

das pesquisas 
 

Mapeamento anual dos projetos de 

pesquisa via SIGAA e solicitações 

diretas aos professores 

Inclusão e diversidade  

Planilhas de controle de ingresso de 

PPIQ* e distribuição de bolsas com 

base em critérios sociais 

Fluxo de formação 
Quantos estudantes ingressaram e 

quantos defenderam 
Relatório Plataforma Sucupira 

Taxas de conclusão e 

aprovação 

Levantamento do número de 

desistências e reprovações 
Relatório Plataforma Sucupira 

Oferta de atividades 

extracurriculares e política de 

incentivo à participação 

 

Acompanhamento de ofertas e 

participação via Trello 

Controle das atividades 

complementares – relatórios 

Incentivo à participação dos 

estudantes e docentes nos 

processos de planejamento 

estratégico e autoavaliação 

 

Questionários preenchidos por 

estudantes (Anexo 3) e por docentes 

(Anexo 4) 
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*PPIQ: pretos, pardos, índigenas e quilombolas. 

  

 

Políticas de inovação e seus 

resultados 
Ações inovadoras 

Mapeamento de necessidades e 

dificuldades na formação discente ou 

atividades docentes por meio de e-

mails, comunicação direta, grupos de 

whatsapp, reuniões 

Monitoramento de ações via Trello 

Políticas de 

internacionalização e seus 

resultados 

 

 

Monitoramento contínuo por meio dos 

relatórios anuais de atividades 

docentes (RADOC), com registro no 

Trello de relatórios de participação de 

membros estrangeiros em atividades 

do PPGNUT, de intercâmbios, 

parcerias, etc. 

Políticas de inserção social e 

seus resultados 
 

Monitoramento por meio dos relatórios 

anuais de atividades docentes 

(RADOC), e relatórios de atividades 

complementares dos estudantes, com 

registros no Trello 
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2.4 Cronograma 

 

2019 

Atividades Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Autoavaliação com dados externos – 
avaliação quadrienal  

         

Apresentação preliminar do 
planejamento estratégico à FANUT 

         

Aperfeiçoamento do planejamento 
estratégico 

         

Participação no workshop promovido 
pela PRPG 

         

Participação no Seminário de Meio 
Termo da CAPES 

         

Apresentação de diagnóstico do 
PPGNUT à comunidade acadêmica  

         

Participação no Encontro do Fórum de 
Coordenadores de PPG em A&N 

         

Levantamento de aspectos políticos 
da autoavaliação do PPGNUT 

         

Reuniões para elaboração do pré-
projeto de autoavaliação 

         

Reunião para elaboração e validação 
dos formulários/questionários 

         

Apresentação de resultados no evento 
da PRPG e no Seminário do PPGNUT 
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2020 

Atividades Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Aplicação dos formulários e 
questionários 

            

Tabulação de resultados obtidos a 
partir de questionários 

            

Realização da meta-avaliação 
semestral 

            

Elaboração de relatório de 
autoavaliação 

            

Divulgação de resultados da 
autoavaliação  

            

Uso de resultados na atualização do 
planejamento estratégico 

            

Reuniões para delimitação e ajustes 
na continuidade da autoavaliação 
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2.5 Recursos 

 

Os recursos materiais para a realização da autoavaliação serão computador, 

internet e projetor multimídia. 

 

2.6 Equipe de implementação e responsabilidades 

 

Profa. Cristiane Cominetti – planejamento  

Profa. Patrícia Amaral Souza Tette – organização 

Douglas Antonio Rocha Prado – execução 

Déborah Lopes de Matos Morais – controle 

 

2.7 Formas de disseminação dos resultados 

 

Os resultados serão disseminados por meio de reuniões presenciais, de redes 

sociais e de website. 

 

2.8 Monitoramento do uso dos resultados 

 

O uso dos resultados será monitorado periodicamente e será desenvolvido 

plano de ações corretivas. 

 

2.9 Referências 

 

1. Chiavenato I, Sapiro A. Planejamento estratégico: fundamentos e aplicações. 2ª ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2009. 

2. Oliveira DPR. Planejamento estratégico: conceitos, metodologia e práticas. 23ª ed., São Paulo: 
Atlas, 2007. 

3. Bandura A. Guide for constructing self-efficacy scales. Self-efficacy beliefs of adolescents. In: Urdan 
T, Pajares F. Self-efficacy and beliefs of adolescents. Charlotte: Information Age Publishing, 
2006. p. 307-37. 

4. Porter SR. Self-reported learning gains: a theory and test of college student survey response. Res 
High Educ. 2013; 54(2): 201-26. 

5. Blanch-Hartigan D. Medical students’ self-assessment of performance: results from three meta-
analyses. Patient Educ Couns. 2011; 84(1): 3-9. 

6. O'Leary M. Evaluating and improving undergraduate teaching in science, technology, engineering, 
and mathematics. Biochem Mol Biol Educ. 2003; 31(5):368-9. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXOS 

 

 
 
  



 

 

ANEXO 1 

FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DISCENTES (FAAD) 

 
Caso necessário, adicione mais linhas. Entregar todas as páginas que compõem o FAAD 

 

Estudante:   

Bolsista:  (   ) Capes   (   ) Fapeg   (   ) Outra: ______ (   ) Sem bolsa 

Orientador(a):  

Linha de pesquisa:   

Título do projeto: 
 

 

PLANO DE ESTUDOS PARA O PRÓXIMO SEMESTRE 
 

1. DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS QUE IRÁ CURSAR NO PPGNUT 

Nome da disciplina nº de créditos 

1.  

2.  
 

2. DISCIPLINAS OPTATIVAS QUE IRÁ CURSAR NO PPGNUT OU EM OUTROS PPGS 

Nome da disciplina nº créditos PPG que ofertará a disciplina 

1.   

2.   
 

3. FREQUÊNCIA NAS ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS 

Aula inaugural ou Seminário de Avaliação da Pós-Graduação 
Reunião com comissão de bolsas e acompanhamento discente – uma por semestre 
Capacitação em inglês  

 

4. ATIVIDADES COMPLEMENTARES PREVISTAS 

Evento/atividades 
Quantidade de horas estimadas 

para aproveitamento 

1.  

2.  
 

5. ESTÁGIO DOCÊNCIA  

Disciplina:  

Horas previstas:  

Prof. responsável:  
*Professor responsável pelas aulas ministradas na disciplina 
 

6. ATIVIDADES PREVISTAS RELACIONADAS AO PROJETO DE PESQUISA  

Descrição da atividade Horas previstas 

  

 
7. PRODUÇÃO CIENTÍFICA PREVISTA (APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS, PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS, ETC.) 

 
 

 
Goiânia, ____/____/_____ 

 
 
Assinatura do estudante                                                Assinatura do orientador  



 

 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE SEMESTRE  
 
 

1. DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS (CONCLUÍDAS NO ÚLTIMO SEMESTRE) 

Nome Conceito Créditos 

1.   

2.   

Total de créditos:   

 
2. DISCIPLINAS OPTATIVAS (CURSADAS NO PPGNUT OU APROVEITADAS DE OUTROS PPGS NO ÚLTIMO 

SEMESTRE) 

Nome Conceito Créditos 

1.   

2.   

Total de créditos  

Total de créditos integralizados em disciplinas (todos os créditos desde o início do curso): ______ 
 
3. FREQUÊNCIA NAS ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS 

Nome Assinaturas 
Presença 

(sim ou não) 

Ausência 
justificada  

(sim ou não) 

1. Aula inaugural (1º sem) e Seminário 
da Pós-Graduação (2º sem) 

Secretaria: 
 

  

2. Reunião com comissão de bolsas e 
acompanhamento discente – semestral   

Secretaria: 
 

  

3. Capacitação contínua em inglês 
(curso realizado, nível do inglês) 
Anexar comprovante 

Secretaria: 
 

  

 
4. ATIVIDADES COMPLEMENTARES REALIZADAS NO ÚLTIMO SEMESTRE 

Evento/atividade 
Quantidade de horas estimada para 

o aproveitamento 

1.  

2.  

Solicitação de aproveitamento realizada no último semestre ou em semestres anteriores:  
(   ) sim   (   ) não 
 
5. ESTÁGIO DOCÊNCIA REALIZADO NO ÚLTIMO SEMESTRE 

Disciplina(s):  

CH total:  

Relatório de estágio docência entregue no último semestre ou em semestres anteriores:  
(   ) sim  (   ) não 
 
6. PRODUÇÃO CIENTÍFICA PUBLICADA – RESUMOS, ARTIGOS, ETC. (APENAS AS DO ÚLTIMO SEMESTRE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

7. APRECIAÇÃO DO ORIENTADOR SOBRE O RELATÓRIO SEMESTRAL E DESEMPENHO ACADÊMICO DO 

ESTUDANTE.  
Caso o estudante tenha desempenho acima da média, citar os méritos. Caso o estudante não esteja 
cumprindo o planejamento acadêmico e apresentado desempenho insatisfatório, relatar em detalhes a 
situação. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Goiânia, ___/___/_____.  

 
 
 
 

Assinatura do orientador 
 
 
 
 
 

Assinatura do estudante 

 

  



 

 

AVALIAÇÃO  

 

A análise do relatório do(a) estudante ____________________________________ 

________________________________________ foi realizada pela Comissão de Bolsas e 

Acompanhamento Discente no dia ____/_____/20___.  

Com base nas informações apresentadas, o(a) estudante obteve o seguinte 

desempenho acadêmico no último semestre:  

 

(   ) Muito bom   (   ) Bom  (   ) Regular   (   ) Insuficiente 

 

Considerações:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Goiânia, ___/___/_____.  
 

 
Assinaturas dos membros da Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente: 

 
_____________________________________ 

 
____________________________________ 

 
____________________________________ 

 
____________________________________ 

  



 

 

ANEXO 2 

AVALIAÇÃO DE DISCIPLINAS DO PPGNUTa 
 
Apenas o secretário do curso terá acesso a sua identidade. O conteúdo das respostas servirá como base 
para a Comissão de Autoavaliação do PPGNUT identificar pontos fracos e fortes e propor melhorias para o 
programa. Sua participação, respondendo com sinceridade as questões é de extrema valia para o PPGNUT. 
 
*Obrigatório 
 

1. DADOS DO ESTUDANTE 
 
1.1 Nome completo*: ____________________________________________________________________ 
1.2 Categoria*: 
( ) Estudante regular de mestrado 
( ) Estudante regular de doutorado 
( ) Estudante especial 
 
1.3 Nome da disciplina cursada: ___________________________________________________________ 
1.4 Nome do coordenador da disciplina: ____________________________________________________ 

 

2. AVALIAÇÃO DO PROFESSOR 
 
Analise as afirmações a seguir, considerando "0" para MUITO INSATISFEITO E "10" para MUITO 
SATISFEITO com relação ao professor. Em todas as questões marcar apenas uma resposta: 
 
2.1 Comparece às aulas ou orientações ou espaços virtuais sob a sua responsabilidade* 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
2.2 Cumpre o plano de ensino da disciplina ou do módulo discutido com os estudantes no início do 
semestre letivo* 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
2.3 Utiliza de forma adequada o tempo destinado às aulas e fomenta o raciocínio crítico e reflexivo* 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
2.4 Domina e apresenta com clareza os conteúdos abordados na disciplina ou módulo* 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
2.5 Estabelece relação entre os conteúdos abordados, na disciplina ou módulo, e o exercício 
profissional* 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
2.6. Utiliza metodologias de ensino diversificadas, instigadoras da aprendizagem ao expor o conteúdo 
da disciplina ou do módulo (ex.: aulas expositivas, estudo de casos, seminários, grupos de discussão, 
aulas práticas, pesquisa de campo, dentre outras)* 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
2.7 Incentiva a participação dos estudantes em atividades acadêmicas, como co-orientação de 
estudantes de iniciação científica, monitorias, projetos de ensino, atividades de extensão e 
intercâmbios* 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
2.8 Age de forma cortês e ética com os estudantes* 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
2.9 Você faria outra disciplina com este professor? (Sim ou não) 
( ) Sim  ( ) Não  ( ) Talvez 
 
a Esse questionário é o mesmo que o utilizado na avaliação institucional da UFG para alunos de graduação. 
Apenas a questão 2.7 foi adaptada  



 

 

3. AUTOAVALIAÇÃO DO ESTUDANTE3-6 
 
Analise as afirmações a seguir, considerando "0" para MUITO INSATISFEITO E "10" para MUITO 
SATISFEITO com relação ao seu desempenho. Em todas as questões marcar apenas uma resposta: 
 
3.1. Aproveitei ao máximo a disciplina* 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
3.2 Participei ativamente das atividades propostas* 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
3.3 Demonstrei interesse nas aulas* 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
3.4 Busquei esclarecer minhas dúvidas como coletas e/ou o(a) professor(a)* 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
3.5 Engajei-me no estudo fora do tempo de aula* 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
3.6 Realizei a leitura da bibliografia exigida antes das aulas* 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
3.7 Progredi ao longo da disciplina e alcancei os objetivos propostos* 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
3.8 Adquiri conhecimentos sobre os fatos, conceitos e/ou teorias relevantes à disciplina* 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
3.9 Sinto que conheço os estudos centrais da literatura relevante à disciplina* 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
3.10 Adquiri conhecimentos técnicos e/ou práticos referentes a minha profissão* 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
3.11 Adquiri a capacidade de pensar criticamente sobre os conteúdos* 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
3.12 Adquiri a habilidade de produzir os trabalhos/exercícios propostos com qualidade* 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
3.13 Desenvolvi a habilidade de me expressar oralmente sobre os conteúdos lecionados* 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
3.14 Ganhei confiança para discutir os conteúdos relacionados* 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 

COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

ANEXO 3 

AUTOAVALIAÇÃO DO PPGNUT – ESTUDANTES 
 
Apenas o secretário do curso terá acesso a sua identidade, e só revelará o conteúdo de sua avaliação com 
seu consentimento. O conteúdo das respostas servirá como base para a Comissão de Autoavaliação do 
PPGNUT identificar pontos fracos e fortes e propor melhorias para o programa. Sua participação, 
respondendo com sinceridade as questões é de extrema valia para o PPGNUT. 
 
*Obrigatório 
 
Nome do estudante* ____________________________________________________________________ 

 

1. AVALIAÇÃO DA COORDENAÇÃO DO PPGNUT E DO APOIO TÉCNICO 
 
Considerar "0" para MUITO INSATISFEITO E "10" para MUITO SATISFEITO. Em todas as questões marcar 
apenas uma resposta: 
 
1.1 Atuação da coordenação do PPGNUT para o crescimento do programa 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
1.2 Atendimento virtual da secretaria do PPGNUT (via e-mail, whatsapp e telefone) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
1.3 Atendimento presencial da secretaria do PPGNUT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
1.4 Satisfação em relação ao TEMPO de resposta às solicitações feitas à secretaria do PPGNUT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
1.5 Satisfação em relação à QUALIDADE do atendimento das solicitações (resolução dos problemas) 
feitas à secretaria do PPGNUT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
 

COMENTÁRIOS E/OU SUGESTÕES DE MELHORIA ACERCA DA COORDENAÇÃO DO PPPGNUT E/OU 

SECRETARIA DO PPGNUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

2. AVALIAÇÃO DO ORIENTADOR PELO ESTUDANTE 
 
Analise as afirmações a seguir, considerando "0" para MUITO INSATISFEITO E "10" para MUITO 
SATISFEITO. Em todas as questões marcar apenas uma resposta: 
 
2.1 Orientação na elaboração de seu planejamento acadêmico de estudo 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 

2.2 Acompanhamento e avaliação contínua do seu desempenho como estudante 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 
2.3 O orientador é acessível e oferece oportunidades suficientes para reuniões e esclarecimento de 
dúvidas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
2.4 O orientador fornece feedback útil quanto ao seu desempenho 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
2.5 O orientador procura se relacionar de maneira profissional com todo o grupo de pesquisa 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
2.6 O orientador se reúne periodicamente com você e os demais membros envolvidos no projeto de 
pesquisa 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
2.7 O orientador tem conhecimento dos objetivos estratégicos do PPGNUT e os utiliza como referência 
para o planejamento das atividades de orientação e do grupo de pesquisa 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
 

COMENTÁRIOS SOBRE O(A) ORIENTADOR(A) E/OU QUALIDADE DO RELACIONAMENTO 

ESTUDANTE/ORIENTADOR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

3. AUTOAVALIAÇÃO DO ESTUDANTE 

 
Considerar "0" para MUITO INSATISFEITO E "10" para MUITO SATISFEITO. 
 
3.1 Você tem conhecimento dos regulamentos da UFG e do PPGNUT, disponíveis no site 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
3.2 Você se atualiza constantemente em relação ao referencial teórico do seu projeto e o discute com 
seu orientador 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
3.3 Você é pontual nas suas atividades, chega no horário e cumpre as tarefas dentro do prazo 
acordado 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
3.4 Você tem boa compreensão dos artigos científicos publicados em língua estrangeira 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
3.5 Você procura se relacionar de maneira profissional com todo o grupo de pesquisa 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
3.6 Você, após tentar resolver os problemas de forma proativa, não obtendo êxito, procura seu 
orientador para sanar dúvidas  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
3.7 Você, no dia-a-dia se sente motivado a estudar/desenvolver sua pesquisa 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
3.8 Você está motivado a continuar neste programa de pós-graduação 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
 

COMENTÁRIOS SOBRE SEU DESEMPENHO COMO ESTUDANTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

4. AVALIAÇÃO DO PPGNUT 
 

VISÃO DO PPGNUT: Ser referência, em cenário nacional, na formação de estudantes e produção de 
conhecimento na área de nutrição e saúde. 

 
4.1 Na sua opinião quais são os pontos fortes do PPGNUT? (Aspectos positivos em que o PPGNUT deve 
se apoiar para alcançar sua visão) 
 

 
 

 
4.2 Na sua opinião quais são os pontos fracos do PPGNUT? (Aspectos negativos que, caso não sejam 
superados, impedirão o PPGNUT de alcançar sua visão) 
 

 
 

 
4.3 Na sua opinião que oportunidades o PPGNUT poderia aproveitar para alcançar sua visão? (Fatores 
externos ao PPGNUT – sociais, políticos, econômicos, culturais – que podem ser aproveitados no alcance da 
visão) 
 

 
 

 
4.4 Na sua opinião que ameaças o PPGNUT deve lidar para alcançar sua visão? (Fatores externos ao 
PPGNUT, independentes do seu controle, que dificultam/ impedem o alcance da visão) 
 

 
 

 
4.5 Você tem conhecimento dos objetivos estratégicos do PPGNUT e os utiliza como referência para 
o planejamento das suas atividades acadêmicas, científicas e complementares 
Considerar "0" para MUITO INSATISFEITO e "10" para MUITO SATISFEITO 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
4.6 Você participa ativamente nas atividades de elaboração e execução do planejamento estratégico 
e do processo de autoavaliação do PPGNUT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
4.7 Caso a resposta à questão anterior tenha sido "inferior à 6", explique-nos o porquê do não 
envolvimento nas atividades de planejamento e autoavaliação 
 

 
 
 
 

 
4.8 Quais fatores têm limitado sua atuação como estudante e integrante do PPGNUT? 
Marque todas que se aplicam. 
( ) Excesso de atividades 
( ) Conflitos interpessoais 
( ) Desmotivação/desânimo 
( ) Tenho atuado de forma satisfatória nas minhas atividades do PPGNUT 
 
Outros: ________________________________________________________________________________ 
  



 

 

4.9 Sugestões de melhoria de normas internas, disciplinas, estágio docência, atividades 
complementares e demais atividades com vistas à melhor contribuição para sua formação. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMENTÁRIOS, SUGESTÕES, CRÍTICAS E ELOGIOS EM RELAÇÃO A ESTE QUESTIONÁRIO DE 

AUTOAVALIAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

ANEXO 4 

AUTOAVALIAÇÃO DO PPGNUT – PROFESSORES 
 
O conteúdo das respostas servirá como base para a Comissão de Autoavaliação do PPGNUT identificar 
pontos fracos e fortes e propor melhorias para o programa. Sua participação, respondendo com sinceridade 
as questões, é de extrema valia para o PPGNUT. 
 
*Obrigatório 
 
Nome do professor * ____________________________________________________________________ 
 
 

1. AVALIAÇÃO DA COORDENAÇÃO DO PPGNUT E DO APOIO TÉCNICO 
 
Considerar "0" para MUITO INSATISFEITO E "10" para MUITO SATISFEITO. Em todas as questões marcar 
apenas uma resposta: 
 
1.1 Atuação da coordenação do PPGNUT para o crescimento do programa 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
1.2 Atendimento virtual da secretaria do PPGNUT (via e-mail, whatsapp e telefone) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
1.3 Atendimento presencial da secretaria do PPGNUT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
1.4 Satisfação em relação ao TEMPO de resposta às solicitações feitas à secretaria do PPGNUT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
1.5 Satisfação em relação à QUALIDADE do atendimento das solicitações (resolução dos problemas) 
feitas à secretaria do PPGNUT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
 

COMENTÁRIOS E/OU SUGESTÕES DE MELHORIA ACERCA DA COORDENAÇÃO DO PPGNUT E/OU DA 

SECRETARIA DO PPGNUT: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

2. AUTOAVALIAÇÃO DO ORIENTADOR 
 
Analise as afirmações a seguir, considerando "0" para MUITO INSATISFEITO E "10" para MUITO 
SATISFEITO. Em todas as questões marque apenas uma resposta: 
 
2.1 Orientação na elaboração do planejamento acadêmico de estudo dos orientandos 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
2.2 Acompanhamento e avaliação contínua do desempenho dos orientandos 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
2.3. Você é acessível e oferece oportunidades suficientes para reuniões e esclarecimento de dúvidas 
dos orientandos 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
2.4 Você fornece feedback útil quanto ao desempenho dos orientandos 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
2.5 Você procura se relacionar de maneira profissional com todo o grupo de pesquisa 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
2.6 Você se reúne periodicamente com os orientandos e os demais membros envolvidos no projeto 
de pesquisa 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
2.7 Você tem conhecimento dos objetivos estratégicos do PPGNUT e os utiliza como referência para 
o planejamento das atividades de orientação e do grupo de pesquisa 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
 

COMENTÁRIOS SOBRE VOCÊ COMO ORIENTADOR (A) E/OU QUALIDADE DO SEU RELACIONAMENTO 

COM OS ORIENTANDOS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

3. AVALIAÇÃO DOS ORIENTANDOS 
 
Considerar "0" para MUITO INSATISFEITO E "10" para MUITO SATISFEITO em relação aos orientandos em 
geral. Em todas as questões marcar apenas uma resposta: 
 
3.1 Seus orientandos têm conhecimento dos regulamentos da UFG e do PPGNUT, disponíveis no site 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
3.2 Os orientandos se atualizam constantemente em relação ao referencial teórico dos projetos e os 
discutem com você 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
3.3 Seus orientandos são pontuais nas suas atividades, chegam no horário e cumprem as tarefas 
dentro do prazo acordado 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
3.4 Seus orientandos têm boa compreensão dos artigos científicos publicados em língua estrangeira 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
3.5 Seus orientandos procuram se relacionar de maneira profissional com todos os integrantes do 
grupo de pesquisa 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
3.6 Seus orientandos tentam resolver os problemas de forma proativa, e quando não obtém êxito, o 
procuram para sanar dúvidas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
3.7 Seus orientandos, no dia a dia, se sentem motivados a estudar/desenvolver suas pesquisas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
3.8 Seus orientandos estão motivados a continuar neste programa de pós-graduação 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
 

COMENTÁRIOS SOBRE O DESEMPENHO DOS SEUS ORIENTANDOS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. AVALIAÇÃO DO PPGNUT 
 

VISÃO DO PPGNUT: Ser referência, em cenário nacional, na formação de estudantes e produção de 
conhecimento na área de nutrição e saúde. 

 
4.1 Na sua opinião quais são os pontos fortes do PPGNUT? (Aspectos positivos em que o PPGNUT deve 
se apoiar para alcançar sua visão) 
 

 
 

 
4.2 Na sua opinião quais são os pontos fracos do PPGNUT? (Aspectos negativos que, caso não sejam 
superados, impedirão o PPGNUT de alcançar sua visão) 
 

 
 

 
4.3 Na sua opinião que oportunidades o PPGNUT poderia aproveitar para alcançar sua visão? (Fatores 
externos ao PPGNUT – sociais, políticos, econômicos, culturais – que podem ser aproveitados no alcance da 
visão) 
 

 
 

 
4.4 Na sua opinião que ameaças o PPGNUT deve lidar para alcançar sua visão? (Fatores externos ao 
PPGNUT, independentes do seu controle, que dificultam/ impedem o alcance da visão) 
 

 
 

 
4.5 Você tem conhecimento dos objetivos estratégicos do PPGNUT e os utiliza como referência para 
o planejamento das suas atividades acadêmicas, científicas e complementares 
Considerar "0" para MUITO INSATISFEITO e "10" para MUITO SATISFEITO 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
4.6 Você participa ativamente nas atividades de elaboração e execução do planejamento estratégico 
e do processo de autoavaliação do PPGNUT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
4.7 Caso a resposta à questão anterior tenha sido "inferior à 6", explique-nos o porquê do não 
envolvimento nas atividades de planejamento e autoavaliação 
 

 
 
 
 

 
4.8 Quais fatores têm limitado sua atuação como estudante e integrante do PPGNUT? 
Marque todas que se aplicam. 
( ) Excesso de atividades 
( ) Conflitos interpessoais 
( ) Desmotivação/desânimo 
( ) Tenho atuado de forma satisfatória nas minhas atividades do PPGNUT 
 
Outros: ________________________________________________________________________________ 
 
  



 

 

4.9 Sugestões de melhoria de normas internas, disciplinas, estágio docência, atividades 
complementares e demais atividades com vistas à melhor contribuição para sua formação. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMENTÁRIOS, SUGESTÕES, CRÍTICAS E ELOGIOS EM RELAÇÃO A ESTE QUESTIONÁRIO DE 

AUTOAVALIAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

ANEXO 5 

ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS DO PPGNUT 
 
*Obrigatório 
 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 
 
1.1 Nome completo* ____________________________________________________________________ 
 
1.2 Ano de ingresso no PPGNUT* 
( ) 2009   ( ) 2014 
( ) 2015   ( ) 2015 
( ) 2016   ( ) 2016 
( ) 2017   ( ) 2017 
( ) 2018   ( ) 2018 
( ) 2019   ( ) 2019 
 
1.3 Orientador(a)* _______________________________________________________________________ 

 

2. DOUTORADO 
 
2.1 Cursou ou está cursando doutorado?* 
( ) sim 
( ) não, mas pretendo cursar. Pule as próximas perguntas e passe para a próxima página 
( ) não estou e não pretendo cursar. Pule as próximas perguntas e passe para a próxima página 
 
2.2 Nome do curso de doutorado __________________________________________________________ 

2.3 Instituição de ensino _________________________________________________________________ 

2.4 Ano de ingresso e de conclusão (ou provável conclusão) __________________________________ 

 

3. Produção e Carreira 
 
3.1 Publicou artigo(s) derivado(s) de sua dissertação?* 
( ) Sim  ( ) Não 
 
3.2 Dados do(s) artigo(s) publicados (s) – Título, autores, revista, ano etc. 
Copie e cole do Lattes 
 
3.3 Tipo de vínculo empregatício ou atuação profissional* 
( ) CLT ( ) Servidor público ( ) Aposentado ( ) 
Empreendedor/Empresário 
( ) Profissional Liberal ( ) Desempregado 
 
3.4 Cargo que ocupa ou função que desempenha ____________________________________________ 

3.5 Instituição__________________________________________________________________________ 

 
3.6 Tipo de instituição 
( ) Empresa pública ou estatal  ( ) Empresa privada ( ) Organização do 3º setor 
Outro: _________________________________________________________________________________ 
 
3.7 Segundo emprego ou atua em uma segunda atividade * 
Descreva aqui dados sobre seu segundo empregou ou segunda atividade profissional. Informe também se 
participa de alguma representação, realiza algum trabalho social relevante, participa de organizações sociais? 
 

 
 

  



 

 

4. Atualização de contatos 
 
4.1 Cidade de residência* ________________________________________________________________ 
 
4.2 Celular (Whatsapp)* __________________________________________________________________ 
 
4.3 Deseja receber atualizações sobre o PPGNUT via Whatsapp?* 
Temos um grupo de transmissão em que somente a coordenação do PPGNUT encaminha informações 
relevantes para o conhecimento dos egressos, evitando mensagens desnecessárias. Quem ingressar poderá 
sair do grupo a qualquer momento. Vamos aperfeiçoar ações de acompanhamento e aproximação com os 
egressos. 
( ) Sim 
( ) Não 
 
4.4 E-mail* _____________________________________________________________________________ 
 
4.5 Como o PPGNUT contribuiu para o alcance dos seus objetivos pessoais/profissionais? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


