
Prezado(a) Cidadão(ã):

Pedimos sua cooperação no preenchimento desse questionário de Avaliação, através
do qual mediremos com maior precisão o alcance da atuação da Universidade Federal

de Rondônia (UNIR).

Seção A: Informações do Avaliador

A1. Você gostaria de identificar sua identidade de gênero?

 
Sim

Não

A2. Escreva abaixo como você se identifica:

A3. Qual sua idade?

 
Menos de 17 anos

17 - 20 anos

21 - 25 anos

26 - 30 anos

31 - 35 anos

36 - 40 anos

41 - 45 anos

46 - 50 anos

51 - 55 anos

Acima dos 56 anos



A4. Em qual cidade você mora?

 
Ariquemes

Cacoal

Guajará-Mirim

Ji-Paraná

Porto Velho

Presidente Médici

Rolim de Moura

Vilhena

Outros

Outros

A5. Qual sua escolaridade?

 
Sem Instrução Formal

Ensino Fundamental Completo

Ensino Médio Incompleto

Ensino Médio Completo

Superior incompleto

Superior Completo

Pós-Graduação

A6. Qual sua ocupação atual?



Seção B: Avaliação da UNIR

Agora, você avaliará a UNIR. O preenchimento das questões a seguir será rápido e não vai ocupar muito seu tempo. Basta ler
com atenção cada questão e informar o seu grau de satisfação.

Caso não saiba responder, basta assinalar DESCONHEÇO.

B1. Em relação a Contribuição da Universidade ao desenvolvimento do
município ou região próxima onde está localizado um Campus da
UNIR, avalie os seguintes itens: 

Excelente
Muito
Bom Satisfatório

Insatisfatóri
o Inexistente

Desconheç
o

Contribuição real sobre os aspectos culturais (local e/ou
regional)

Interferência nas políticas sociais em favor do município
ou região

Aumento das opções de emprego

Influência e de contribuição na capacitação docente das
instituições de ensino local

Estímulo aos estudantes ou à comunidade escolar na
continuidade dos estudos

B2. Em relação a relevancia dos cursos para a
comunidade/município/região, avalie os seguintes itens:

Excelente
Muito
bom Satisfatório

Insatisfatóri
o Inexistente

Desconheç
o

O perfil do Curso atende as necessidades da população

Há um impacto econômico perceptível

B3. Você conhece algum projeto ofertado pela UNIR a comunidade?

 
Sim

Não

B4. Você participa ou participou de algum projeto ofertado pela UNIR a
comunidade?

B5. Você costuma frequentar as instalações da UNIR?

 
Sim

Não



B6. Você sabe onde buscar informações referentes aos cursos presenciais
ofertados pela UNIR?

 
Sim

Não

Apenas alguns cursos

B7. Você sabe onde buscar informações referentes ao cursos de educação
a distância ofertados pela UNIR?

 
Sim

Não

B8. Você sabe como ingressar nos programas de especialização, mestrado
ou doutorado ofertados pela UNIR?

 
Sim

Não

B9. Como você obteve informações acerca da UNIR?

 
Familiares

Amigos

Internet

Televisão

Rádio

Outros

B10. Deixe um comentário que você considere importante:

Agradecemos sua participação!
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