Fator de Satisfação – Estrutura – (respostas dos discentes)
Escala: 2 = Ideal; 1 = Adequado; 0 = Não sei responder/Não quero Responder/Não se aplica; -1 = Inadequado; -2 = Inexistente

Descrição
Espaço Físico
Condições de Segurança
Estacionamento
Circulação interna
Sanitários
Ambulatório médico
As áreas externas e de circulação (Jardim, Pátio, Corredores, etc.).
Espaço físico para as atividades das disciplinas
Dimensionamento do número de alunos com as especificidades das disciplinas
Ambiente para as aulas quanto a acústica
Ambiente para as aulas quanto a luminosidade
Ambiente para as aulas quanto a ventilação
Disponibilidade e qualidade de equipamentos audiovisuais em sala de aula.
Horário de funcionamento dos laboratórios
Espaço Físico dos laboratórios
O dimensionamento do número de alunos por turma nas aulas de laboratórios
Equipamentos dos laboratórios
Manutenção dos equipamentos
Disponibilidade de softwares
Utilização da Internet
Horário de funcionamento da Biblioteca
Acervo bibliográfico: livros na área do curso
Acervo: periódicos, CD-ROM, fitas de vídeo
Disponibilidade de livros básicos recomendados nas disciplinas
Acomodações para estudo e consulta
Serviços oferecidos: empréstimos, consulta ao acervo, pesquisa bibliográfica
Atendimento pessoal
Sistema de comunicação e informação da biblioteca quanto ao acervo bibliográfico
Auxílio as minhas dúvidas, na procura de livros, do pessoal da biblioteca
Atendimento do coordenador ao aluno
Atendimento do coordenador na resolução de problemas
Frequência com que o coordenador divulga informações, direitos e deveres dos alunos
Empenho do coordenador na divulgação de feiras, cursos e serviços oferecidos pelo curso
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Fator de Satisfação – Estrutura – (respostas dos docentes)
Escala: 2 = Ideal; 1 = Adequado; 0 = Não sei responder/Não quero Responder/Não se aplica; -1 = Inadequado; -2 = Inexistente

Descrição
Horário de funcionamento da biblioteca
Acervo bibliográfico: livros na área do curso
Acervo: periódicos, CD-ROM, fitas de vídeo
Disponibilidade de livros básicos recomendados nas disciplinas
Acomodações para estudo e consulta individual
Acomodações para estudo e consulta em grupo
Atendimento do pessoal da biblioteca
Sistema de comunicação e informação da Biblioteca quanto ao acervo bibliográfico
Auxílio às dúvidas, na procura de livros, do pessoal da biblioteca
Espaço físico
Condições de segurança
Estacionamento
Circulação interna
Sanitários
Ambulatório Médico
As áreas externas e de circulação (Jardim, pátio, corredores, etc)
Horário de funcionamento dos Laboratórios
Espaço físico dos laboratórios
Dimensionamento do número de alunos por turma nas aulas de Laboratório
Equipamentos dos Laboratórios
Manutenção dos equipamentos
Disponibilidade de softwares
Utilização de Internet
Espaço físico para as atividades das disciplinas
Dimensionamento do número de alunos com as especificidades das disciplinas
Ambiente para as aulas quanto à acústica
Ambiente para as aulas quanto à luminosidade
Ambiente para as aulas quanto à ventilação
Disponibilidade e qualidade de equipamentos audiovisuais em sala de aula
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