Associação de Caridade Santa Casa do Rio Grande
Centro de Ensino e Pesquisa
Projeto de Pesquisa Institucional
Avaliação pelo coletor de dados
Prezado Coletor de dados,
Esta avaliação tem por objetivo obter informações e sugestões a respeito das atividades realizadas durante o
Projeto de Pesquisa Institucional da A.C. Santa Casa do Rio Grande, para que seja possível o aprimoramento
constante desta atividade.
Na tabela abaixo, ao lado de cada
da afirmativa, há uma escala de cinco pontos. Leia cuidadosamente cada item e
assinale com um “X” o espaço que corresponde à sua opinião.
Responda a todas as questões com atenção e sinceridade. Ao final, pedimos sua identificação para fins de
análise de dados. Espera-se
se que os resultados possam contribuir para o aprimoramento de sua postura
profissional e do Projeto de Pesquisa Institucional da A.C. Santa Casa do Rio Grande.
Nunca
1

Raramente
2

Às Vezes
3

Frequentemente
4

Sempre
5

Não se aplica
6

Quanto à supervisão
01. Fornece informações/demonstrações necessárias para a realização das atividades.
atividades
02. Fornece retorno (feedback)) acerca da qualidade do meu trabalho.
03. Orienta sobre comportamento no ambiente de trabalho.
04. Passa atividades que estão previstas no plano de estágio.
Informa sobre as atividades previstas no local de estágio (Coordenadoria /
05.
departamento).
Orienta sobre como lidar com situações de conflito com membros da equipe de
06.
trabalho, caso ocorram.
07. Permite aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos na faculdade/universidade.
08. Estimula a expor idéias e sugestões acerca do trabalho.
09. Orienta de forma construtiva quando ocorrem erros na execução das atividades.
10. Elogia quando as atividades são executadas corretamente.
11 Leva em consideração sugestões quando adequadas.
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Quanto ao desempenho
12. A qualidade do trabalho melhora quando há feedback do supervisor.
13. A equipe reconhece a qualidade do trabalho executado.
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Quanto ao suporte
Os materiais disponíveis (papel, lápis, caneta, etc.) são suficientes para execução
14.
das atividades.
Os equipamentos disponíveis (telefone, computador, impressora, fax, etc.) são
15.
suficientes para a execução das atividades.
16. O mobiliário disponível para trabalhar (mesa, cadeiras, arquivo) é adequado.
No que se refere ao espaço (limpeza, temperatura, iluminação, nível de ruído), o
17.
local de trabalho é adequado para execução das tarefas.
18. Os colegas auxiliam quando preciso, em alguma atividade.
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Quanto à auto-avaliação
19. Integração ao grupo de trabalho.
20. Pontualidade (chegada e saída no horário previamente acordado).
21. Assiduidade (não faltar).
22. Participação efetiva em reuniões de trabalho
24. Sugestão de idéias ao supervisor que possam enriquecer atividades/ aprendizado
25. Conhecimento das atividades que precisam ser feitas no ambiente de trabalho.
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Centro de Ensino e Pesquisa – A.C. Santa Casa do Rio Grande
Fone: (53) 3233-7178
E-mail: cep@santacasarg.com.br

26. Problemas pessoais prejudicam a execução das atividades.
Compromissos escolares (provas, trabalhos, seminários, etc.) prejudicam a
27.
realização das atividades.
28. Procura de orientação do supervisor caso tenha dúvidas.
29. Administrar adequadamente o tempo em função das tarefas previstas.
30. Satisfação em realizar as atividades propostas.
Adquirir novos conhecimentos, habilidades e técnicas importantes para o futuro
31.
exercício profissional.
Atenção: agora você deve responder de acordo com esta nova escala.
Nenhuma
1

Pouca
2

Parcial
3

Muita
4

Total
5

Processo de participação no Projeto de Pesquisa Institucional
1
32. Adequação no período inicial (primeiros sete dias).
33. Adequação com a carga horária semanal estipulada.
34. Compatibilidade do curso com as atividades realizadas.
Satisfação, no geral, com o Projeto de Pesquisa Institucional da A.C. Santa Casa do
35.
Rio Grande.
36. Satisfação, no geral, com o supervisor.
Satisfação, no geral, com o atendimento prestado pelo Centro de Ensino e
37.
Pesquisa.
Satisfação, no geral, com o atendimento prestado pela A.C. Santa Casa do Rio
38.
Grande.

Não se aplica
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Fique à vontade para fazer observações e sugestões quanto ao Projeto de Pesquisa Institucional e seu processo.

Coletor de dados:
Supervisor:
Curso:
Instituição de Ensino:
Unidade de realização da pesquisa:
Data:

/

/

A Associação de Caridade Santa Casa do Rio Grande agradece sua colaboração!
Centro de Ensino e Pesquisa – A.C. Santa Casa do Rio Grande
Fone: (53) 3233-7178
E-mail: cep@santacasarg.com.br

