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Dimensão I:  ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 
Esta seção tem como objetivo analisar se a unidade de ensino atende aos requisitos mínimos 
referentes às questões didático-pedagógicas. 
 
1. Os cursos técnicos oferecidos apresentam projetos pedagógicos que 

contemplem suas especificidades?  
Verificar os projetos pedagógicos dos cursos técnicos oferecidos pela unidade ofertante. 
Se o volume de cursos ofertados for maior que 5, realizar uma análise amostral com, no 
mínimo, 5 cursos diferentes. 
A. Sim 
B. Não 
C. Parcialmente 
D. Não se aplica 

2. Os estudantes possuem acesso aos projetos pedagógicos dos cursos  
técnicos? 
Solicitar evidências de como os projetos pedagógicos dos cursos técnicos são 
disponibilizados e apresentados aos estudantes.  
A. Sim 
B. Não 
C. Parcialmente 
D. Não se aplica 

3. Os cursos FIC oferecidos apresentam projeto pedagógico que contemple 
suas especificidades?  
Verificar os projetos pedagógicos dos cursos FIC oferecidos pela unidade ofertante. Se o 
volume de cursos ofertados for maior que 5, realizar uma análise amostral com, no 
mínimo, 5 cursos diferentes. 
A. Sim 
B. Não 
C. Parcialmente 
D. Não se aplica 

4. Os estudantes possuem acesso aos projetos pedagógicos dos cursos FIC?  
Solicitar evidências de como os projetos pedagógicos dos cursos FIC são disponibilizados e 
apresentados aos estudantes.  
A. Sim 
B. Não 
C. Parcialmente 
D. Não se aplica 

5. A unidade possui procedimentos de autoavaliação dos cursos?  
A. Sim 
B. Não 
C. Parcialmente 
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6. Existe uma participação efetiva da coordenação dos cursos desde o 
planejamento até a supervisão da oferta?  

A. Sim 
B. Não 
C. Parcialmente 

7. Os projetos pedagógicos dos cursos indicam os objetivos dos cursos?  
A. Sim 
B. Não 
C. Parcialmente 

8. Os objetivos dos cursos são atendidos pelas condições de oferta?  
A. Sim 
B. Não 
C. Parcialmente 

9. As componentes curriculares são relevantes para atender aos perfis 
propostos para os egressos dos cursos?  

A. Sim 
B. Não 
C. Parcialmente 

10. A metodologia de trabalho favorece ao desenvolvimento do espírito crítico 
e a prática profissional?  

A. Sim 
B. Não 
C. Parcialmente 

11. A unidade de ensino realiza o acompanhamento pedagógico dos estudantes,  
de acordo com a legislação em vigor?  
Verificar a existência do recurso durante a visita e consultar os alunos sobre a sua 
utilização. 

A. Sim 
B. Não 
C. Parcialmente 

12. Há estímulo aos discentes para a realização de atividades acadêmicas (por 
exemplo, a instituição integra os estudantes em suas atividades de 
pesquisa, palestras, grupos de estudo)?  

A. Sim 
B. Não 
C. Parcialmente 

13. A unidade de ensino oferece atividades complementares aos alun os (ex: 
visitas técnicas, oficinas, participação em eventos) ?  

A. Sim 
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B. Não 
C. Parcialmente 

14. A unidade de ensino possui programa de acompanhamento dos egressos ?  
A. Sim 
B. Não 
C. Parcialmente 
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Dimensão II:  CORPO DOCENTE E APOIO PEDAGÓGICO 
Esta seção analisa as condições de trabalho dos profissionais envolvidos na execução das 
ações do Pronatec na unidade de ensino. 

15. Os coordenadores dos cursos técnicos possuem graduação na área dos 
cursos? 
Considerar que as instituições podem adotar políticas distintas para a organização das 
coordenações dos cursos. Pode haver coordenadores de grupo de cursos ou 
coordenadores específicos para cada curso. 

A. Sim 
B. Não 
C. Parcialmente 

16. Os coordenadores dos cursos FIC possuem graduação na área dos cursos?  
Considerar que as instituições podem adotar políticas distintas para a organização das 
coordenações dos cursos. Pode haver coordenadores de grupo de cursos ou 
coordenadores específicos para cada curso. 

A. Sim 
B. Não 
C. Parcialmente 

17. Qual é o tempo de dedicação dos coordenadores especificamente à 
atividade de coordenação de curso (em horas semanais)?  

A. Menor ou igual a 5 
B. De 5 a 10 
C. De 10 a 20 
D. Mais de 20 

18. Os coordenadores de curso possuem experiência profissional na s áreas dos 
cursos?  

A. Sim 
B. Não 
A. Parcialmente 

19. Os ambientes de aula das disciplinas teóricas são adequados à quantidade 
de estudantes por turma?  

A. Sim 
B. Não 

20. Os ambientes de aula das disciplinas práticas são adequados à quantidade 
de estudantes por turma?  

A. Sim 
B. Não 

21. Existem normativas específicas para as atribuições dos profissionais que 
realizam as atividades de docência, supervisão, orientação, apoio 
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pedagógico, acadêmico e administrativo na unidade ofertante?  
Consultar os coordenadores e os professores para validar as informações fornecidas. 

A. Sim 
B. Não 
C. Parcialmente 
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Dimensão III:  Infraestrutura Física 
Esta seção avalia as condições de infraestrutura oferecidas aos estudantes da Bolsa-
Formação. 

22. A unidade de ensino dispõe de ambiente destinado aos professores para 
preparação de aulas e atendimento aos estudantes? 
Verificar a existência da sala e consultar os professores sobre sua disponibilidade de 
utilização. 

A. Sim 
B. Não 
C. Parcialmente 

23. O ambiente destinado ao atendimento dos estudantes possui condições 
adequadas de trabalho? 
Verificar durante a visita às instalações da unidade ofertante e consultar os professores 
sobre a sua utilização. 

A. Sim 
B. Não 
C. Parcialmente 

24. As salas de aula onde são oferecidos os cursos possuem ventilação, 
refrigeração ou iluminação adequada à realização das aulas? 
Verificar durante a visita às instalações da unidade ofertante e consultar os alunos sobre 
sua a disponibilidade de utilização. 

A. Sim 
B. Não 
C. Parcialmente 
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Dimensão IV:  Recursos Didáticos 
Esta seção avalia os recursos didáticos oferecidas aos estudantes da Bolsa-Formação. 

25. A unidade de ensino fornece gratuitamente aos estudantes, o material 
didático impresso?  
Verificar com os alunos e solicitar amostra do material ao coordenador. 

A. Sim 
B. Não 

26. Os materiais escolares necessários para a participação nos cursos (ex: 
caderno, canetas, kits, etc.), quando exigidos, são fornecidos gratuitamente  
aos estudantes? 
Verificar com os alunos quais os materiais exigidos e solicitar ao coordenador amostras 
do material fornecido aos alunos. 

A. Sim 
B. Não 
C. Parcialmente 

27. A unidade de ensino possui biblioteca disponível para os estudantes? 
Verificar a existência do recurso durante a visita e consultar os estudantes sobre a sua 
utilização. Verificar se o empréstimo também está acessível para os estudantes. 

A. Sim 
B. Não 
C. Parcialmente 

28. Os estudantes têm acesso a empréstimo do acervo da biblioteca?  
Verificar a existência do recurso durante a visita e consultar os estudantes sobre a sua 
utilização. Verificar se o empréstimo também está acessível para os estudantes. 

A. Sim 
B. Não 
C. Parcialmente 

29. A unidade de ensino oferece laboratório de informática com acesso à 
Internet disponível gratuitamente para os estudantes? 
Verificar a existência do recurso durante a visita e consultar os alunos sobre as normas de 
utilização. 

A. Sim 
B. Não 
C. Parcialmente 

30. Os uniformes utilizados pelos alunos, quando exigidos pela unidade 
ofertante, são gratuitos e possuem a logomarca do Pronatec?  
Verificar com os alunos e solicitar amostra de material ao coordenador. 

A. Sim 
B. Não 
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31. De que forma a unidade de ensino fornece o auxílio alimentação aos 
estudantes?  

 Conversar a respeito do assunto com o coordenador Pronatec e durante a reunião com os
alunos. 

A. de forma pecuniária 
B. provendo o alimento 
C. outra forma 

32. A unidade de ensino realiza cobrança de taxas, mensalidades ou quaisquer 
outras contribuições aos estudantes?  
Conversar a respeito do assunto na reunião com os alunos. 

A. Sim 
B. Não 
C. Parcialmente 

33. Indique a quantidade de estudantes satisfeitos com o auxílio alimentação  
fornecido pela unidade de ensino.  
Entreviste individualmente 10 estudantes para consolidar a resposta. 

A. de 0 a 3 estudantes estão satisfeitos 
B. de 4 a 5 estudantes estão satisfeitos 
C. de 6 a 8 estudantes estão satisfeitos 
D. de 9 a 10 estudantes estão satisfeitos 

34. Indique a quantidade de estudantes satisfeitos com o auxílio transporte 
fornecido pela unidade de ensino.  
Entreviste individualmente 10 estudantes para consolidar a resposta. 

A. de 0 a 3 estudantes estão satisfeitos 
B. de 4 a 5 estudantes estão satisfeitos 
C. de 6 a 8 estudantes estão satisfeitos 
D. de 9 a 10 estudantes estão satisfeitos 

35. Indique a quantidade de estudantes satisfeitos com o curso. 
Entreviste individualmente 10 estudantes para consolidar a resposta. 

A. de 0 a 3 estudantes estão satisfeitos 
B. de 4 a 5 estudantes estão satisfeitos 
C. de 6 a 8 estudantes estão satisfeitos 
D. de 9 a 10 estudantes estão satisfeitos 

36. Indique a quantidade de estudantes satisfeitos com os professores. 
Entreviste individualmente 10 estudantes para consolidar a resposta. 

A. de 0 a 3 estudantes estão satisfeitos 
B. de 4 a 5 estudantes estão satisfeitos 
C. de 6 a 8 estudantes estão satisfeitos 
D. de 9 a 10 estudantes estão satisfeitos 
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37. Indique a quantidade de estudantes satisfeitos com os ambientes de aulas.  
Entreviste individualmente 10 estudantes para consolidar a resposta. 

A. de 0 a 3 estudantes estão satisfeitos 
B. de 4 a 5 estudantes estão satisfeitos 
C. de 6 a 8 estudantes estão satisfeitos 
D. de 9 a 10 estudantes estão satisfeitos 

38. Indique a quantidade de estudantes que recomendaria o curso para outras 
pessoas.  
Entreviste individualmente 10 estudantes para consolidar a resposta. 

A. de 0 a 3 estudantes estão satisfeitos 
B. de 4 a 5 estudantes estão satisfeitos 
C. de 6 a 8 estudantes estão satisfeitos 
D. de 9 a 10 estudantes estão satisfeitos 
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Dimensão V:  Processos Administrativos 

39. Os cursos ofertados estão alinhados com as áreas tradicionais de atuação da 
unidade de ensino? 
Conversar com coordenador e solicitar evidência das ofertas anteriores ao Pronatec na 
unidade de ensino. 

A. Sim 
B. Não 
C. Parcialmente 

40. A unidade de ensino o modelo de certificado definido pelo Ministério da 
Educação? 
Consultar o coordenador e verificar a existência de certificados emitidos. 

A. Sim 
B. Não 

41. A unidade de ensino utiliza mecanismo próprio de controle acadêmico dos 
estudantes do Pronatec? (ex: sistema acadêmico, diário de classe, etc)  
Realizar uma análise amostral para verificar se os documentos e o sistema acadêmico da 
unidade ofertante então em conformidade com o SISTEC. 

A. Sim 
B. Não 

42. Os registros referentes aos estudantes estão arquivados na unidade de 
ensino? 
Solicitar uma amostra da documentação arquivada na unidade, incluindo listas de 
presença, Termos de Compromisso e Comprovantes de Matrícula assinados. 

A. Sim 
B. Não 
C. Parcialmente 

43. A unidade ofertante apresenta infraestrutura com condições de acesso para 
pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida?  
Durante visita às instalações da unidade ofertante, verificar as condições de acesso para 
as PCD, incluindo: acessibilidade espacial, sinalização tátil para cegos, indicação sonora 
para elevadores, intérprete de libras para surdos, material disponível em Braile para 
cegos, etc. 

A. Sim 
B. Não 

44. A unidade de ensino atua em articulação com os demandantes?  
Verificar junto ao coordenador Pronatec, Solicitar amostra de material utilizados e 
consultar os alunos da unidade ofertante. 

A. Sim 
B. Não 
C. Parcialmente 
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45. A unidade de ensino possui contrato de seguro contra acidentes que possam 
ocorrer durante as aulas?  
Conversar com o coordenador Pronatec a respeito do assunto e solicitar documentação 
comprobatória. 

A. Sim 
B. Não 
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Dimensão VI:  Específica para a Rede Federal 
As questões dessa seção são específicas para a Rede Federal de Ensino. Se a unidade de 
ensino que está sendo visitada não é da Rede Federal, selecione a opção "Não se aplica" em 
cada uma delas.  

46. A unidade ofertante mantém os nomes, locais e horários de trabalho dos 
bolsistas fixados em local público e em seu portal da Internet? 
Verificar se essas informações estão disponíveis no local e no sítio da unidade ofertante. 

A. Sim 
B. Não 
C. Não se aplica 

47. A unidade ofertante mantém documentação específica que comprove o 
cumprimento, pelos bolsistas, da carga horária dedicada à Bolsa -Formação?  
Consultar o coordenador e solicitar uma amostra dos documentos comprobatórios junto 
à unidade ofertante. 

A. Sim 
B. Não 
C. Não se aplica 

48. A instituição possui regulamentação interna para a atuação dos servidores 
na Bolsa-Formação, em conformidade com a legislação em vigor?  
Consultar o coordenador e solicitar uma amostra dos documentos comprobatórios junto 
à unidade ofertante. 

A. Sim 
B. Não 
C. Não se aplica 

49. A seleção de professores, supervisores de curso, orientadores, profissionais 
de apoio às atividades acadêmicas e administrativas que não pertençam ao 
quadro de servidores da Rede Federal, foi precedida de processo de seleção 
pública simplificada, por edital, e de comprovação da capacidade técnica e 
formação adequada para o desempenho das respectivas atribuições?  
Consultar o coordenador e solicitar uma cópia de editais de processos seletivos junto à 
unidade ofertante. 

A. Sim 
B. Não 
C. Não se aplica 

50. A carga-horária dos servidores está de acordo com os parâmetros da 
legislação em vigor?  
Consultar o coordenador e solicitar documentos comprobatórios. 

A. Sim 
B. Não 
C. Não se aplica 
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51. Todo bolsista que é servidor ativo ou inativo do quadro permanente da 
Rede Federal, ou de outra Rede Pública, possui uma autorização para o 
recebimento dessa bolsa emitida pelo setor competente?  
Consultar o coordenador e solicitar uma amostra dos documentos comprobatórios junto 
à unidade ofertante. 

A. Sim 
B. Não 
C. Não se aplica 

52. As funções de coordenador-geral e de coordenador-adjunto são exercidas 
por profissionais do quadro de servidores ativos ou inativos da Rede 
Federal de EPCT e foram atribuídas pela administração máxima da 
instituição?  
Consultar o coordenador e solicitar documentos comprobatórios junto à unidade 
ofertante. 

A. Sim 
B. Não 
C. Não se aplica 

 

53. A carga horária em sala de aula dos professores vinculados à Bolsa -
Formação é limitada às 16 horas semanais?  
Consultar o coordenador e solicitar uma amostra dos documentos comprobatórios junto 
à unidade ofertante. 

A. Sim 
B. Não 
C. Não se aplica 

54. A unidade de ensino vem realizando semestralmente a avaliação dos 
bolsistas que atuam nos cursos da Bolsa-Formação?  
Consultar o coordenador e solicitar documentos comprobatórios de aplicação do 
instrumento de avaliação nos últimos 2 semestres. 

A. Sim 
B. Não 
C. Não se aplica 

 

 


