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Competência: Contemplar o critério intitulado “sucesso do professor”, de acordo com a proposta no Documento de Área de 2019, sobre Autoavaliação de Programas de Pós-Graduação. 

Objetivos: Avaliar a qualidade da orientação, sob a perspectiva do discente.  

     

Instruções: Cada discente que concluiu o exame de defesa no quadriênio deve preencher este formulário. 

     

Nome do discente (OPCIONAL): _________________________________________________ Data do exame de defesa (OPCIONAL) ___/___/20___ 

Orientador: _______________________________________________________ (caso tenha trocado de orientação, avalie seu último orientador, que validou o documento de defesa). 

                       

Respostas convencionadas: (1) Não atende      (2) Atende em parte      (3) Atende plenamente       (4) Supera as expectativas  (0) N/A – Nenhuma das opções (Justificar)  

 

DIMENSÕES (1) NÃO ATENDE AS 

EXPECTATIVAS 

(2) ATENDE PARTE DAS 

EXPECTATIVAS 

(3) ATENDE 

PLENAMENTE AS 

EXPECTATIVAS 

(4) SUPERA AS 

EXPECTATIVAS 

(0) N/A 

– 

JUSTIFIQUE 

Respostas 

(de 1 a 4) 

1) SOBRE O INTERESSE 

TEMÁTICO:  Combinação entre 

a área de interesse do Orientador 

e do discente. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, 
precisei mudar radicalmente minha 

área de interesse e gostaria de ter 

feito outro projeto. 

Para o desenvolvimento da 
pesquisa, precisei mudar 

radicalmente minha área de 

interesse, mas a mudança não me 
incomodou. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, 
foi possível ajustar parcialmente o 

tema. 

Tive um orientador que atuava na minha 
área de interesse e desenvolvi o projeto 

exatamente como eu gostaria. 

   

2) OBJETIVOS: Apoio do 

Orientador na definição dos os 

objetivo(s) da pesquisa. 

Meu orientador não contribuiu para a 

definição de objetivos, final e 
intermediários, fiz tudo sozinho(a). 

Meu orientador contribuiu 

parcialmente na modelagem dos 
objetivos final e intermediários de 

pesquisa. 

Meu orientador foi fundamental para a 

clareza dos meus objetivos final e 
intermediários de pesquisa, dando 

apoio e consistência à minha 

dissertação.  

Meu orientador foi fundamental para a 

clareza dos meus objetivos final e 
intermediários de pesquisa, alinhados com 

a problematização, com pressupostos e 

conexão com a metodologia, e fortemente 
conectado ao marco teórico. 

   

3) MARCO TEÓRICO: 

Contribuição do orientador para 

a reflexão e tomada de decisão 

sobre o arcabouço teórico. 

Meu orientador não contribuiu com 

qualquer sugestão do marco teórico e 

revisão bibliográfica.  

Meu orientador contribuiu em parte 

na definição do marco teórico e 

revisão bibliográfica. 

Meu orientador contribuiu com a 

definição do marco teórico e revisão 

bibliográfica, e apresentou os trabalhos 

seminais do tópico de pesquisa, me 

ajudando a construir o estado da arte de 
temas necessários à pergunta de 

pesquisa definida, com visão crítica 

satisfatória. 

Meu orientador contribuiu com a definição 

do marco teórico e revisão bibliográfica, e 

apresentou os trabalhos seminais do tópico 

de pesquisa, me ajudando a construir o 

estado da arte de temas necessários à 
pergunta de pesquisa definida, com visão 

crítica excepcional que me fez perceber a 

lacuna de conhecimento existente para a 
comunidade científica. 

   

4) PERCURSO 

METODOLÓGICO: 

Capacidade do orientador de 

contribuir para a definição da 

Meu orientador não participou da 

decisão de metodologia para cumprir 
os objetivos do estudo, e não alertou 

sobre a normatização em termos de 

Meu orientador participou em parte 

da decisão de metodologia para 
cumprir os objetivos do estudo, bem 

como sobre a normatização em 

Meu orientador contribuiu nas decisões 

metodológicas para cumprir os 
objetivos do estudo, bem como sobre a 

normatização em termos de estrutura e 

Meu orientador contribuiu nas decisões 

metodológicas inovadoras para cumprir os 
objetivos do estudo, bem como sobre a 

normatização em termos de estrutura e 
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DIMENSÕES (1) NÃO ATENDE AS 

EXPECTATIVAS 

(2) ATENDE PARTE DAS 

EXPECTATIVAS 

(3) ATENDE 

PLENAMENTE AS 

EXPECTATIVAS 

(4) SUPERA AS 

EXPECTATIVAS 

(0) N/A 

– 

JUSTIFIQUE 

Respostas 

(de 1 a 4) 

metodologia de pesquisa. estrutura e normas ABNT/APA. termos de estrutura e normas 
ABNT/APA. 

 

normas ABNT/APA. 
 

 

normas ABNT/APA. 
 

5) RESULTADOS: Contribuição 

do orientador para a 

compreensão dos resultados da 

pesquisa.  

Sinto que os resultados e conclusões 
da minha pesquisa poderiam ser 

melhores se houvesse apoio técnico e 

parceria com o orientador.  

Os resultados e conclusões da 
minha pesquisa poderiam ser 

melhores, mas recebi algum tipo de 

apoio técnico e /ou parceria com o 
orientador. 

Os resultados e conclusões da minha 
pesquisa foram satisfatórios pois recebi 

apoio técnico e /ou parceria com o 

orientador. 

Os resultados e conclusões da minha 
pesquisa foram extremamente satisfatórios 

pois recebi apoio técnico e /ou parceria 

com o orientador. Sinto que o apoio 
docente foi essencial para a minha 

capacitação, e hoje consigo efetuar 

avaliações gerenciais e estratégicas e, 
também, realizar pesquisas teórico-

empíricas em gestão.  

   

6) REDES DE PESQUISA 

CIENTÍFICA DA ÁREA: 

Inserção do meu orientador em 

redes de pesquisa e contribuição 

para minha aprendizagem sobre 

temas atuais e relevantes na área 

de conhecimento 

Meu orientador não participa de 
congressos científicos na Área de 

Administração, não me apresentou a 

pesquisadores da Área de 

Administração, e não me colocou em 

contato com  seu Grupo de Pesquisa, 

pouco contribuindo para o 
fortalecimento das minhas conexões. 

Meu orientador não me apresentou 
a pesquisadores da Área de 

Administração, mas não me colocou 

em contato com seu Grupo de 

Pesquisa, pouco contribuindo para o 

fortalecimento das minhas 

conexões. 

Meu orientador participava de 
congressos científicos na Área de 

Administração, me apresentava aos 

novos pesquisadores da área, ou me 

colocava em contato com seu Grupo de 

Pesquisa, contribuindo parcialmentee 

para o fortalecimento das minhas 
conexões. 

Meu orientador foi estimulante e 
participava de congressos científicos na 

Área de Administração, me apresentava 

aos novos pesquisadores da área, ou me 

colocava em contato com seu Grupo de 

Pesquisa, contribuindo integralmente para 

o fortalecimento das minhas conexões.. 

  

7) PREOCUPAÇÃO COM A 

APLICABILIDADE E 

DESENVOLVIMENTO DO 

PRODUTO FINAL COM 

VISTAS À FORMAÇÃO. 

 

Meu orientador não contribuiu para o 

desenvolvimento de soluções 
técnicas ou tecnológicas em gestão 

na minha pesquisa, como forma de 

fortalecer minha formação 
profissional de alto nível. 

Meu orientador contribuiu em parte 

para o desenvolvimento de soluções 
técnicas ou tecnológicas em gestão 

na minha pesquisa, como forma de 

fortalecer minha formação 
profissional de alto nível. 

Meu orientador contribuiu para o 

desenvolvimento de soluções técnicas 
ou tecnológicas em gestão na minha 

pesquisa, como forma de fortalecer 

minha formação profissional de alto 
nível. 

Meu orientador estimulou e contribuiu para 

o desenvolvimento de soluções técnicas ou 
tecnológicas em gestão na minha pesquisa, 

e graças à ele sinto-me fortalecido e 

confiante na formação profissional de alto 
nível que obtive. 

  

8) DEDICAÇÃO À PESQUISA: 

Investimento de tempo e 

priorização da pesquisa e da 

formação discente por parte do 

orientador  
 

Meu orientador nunca tinha tempo, 

não me atendia por telefone ou email, 
e não marcava encontros de 

orientação apesar dos meus pedidos.  

Meu orientador não tinha tempo, e 

me atendia de vez em quando, sem 
muito interesse. 

Meu orientador tinha disponibilidade e 

demonstrava interesse, mas às vezes 
não me atendia por telefone ou email e 

não marcava encontros de orientação 

apesar dos meus pedidos. 

Meu orientador era muito presente  e 

sempre me atendia por telefone ou email, 
dando ritmo com a marcação constante de 

encontros de orientação. 

  

 

9) QUALIDADE DA 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

A relação com meu orientador foi 

muito difícil, por motivos de assédio, 
baixo estímulo, pouca presença e/ou 

baixo nível de empatia, prejudicando 

minha formação. 

A relação com meu orientador foi 

parcialmente complicada, por 
motivos de assédio, baixo estímulo, 

pouca presença e/ou baixo nível de 

empatia. 

A relação com meu orientador foi boa.  A relação com meu orientador foi 

extremamente saudável e fundamental  
para a minha formação 

  

10)AVALIAÇÃO GERAL: 

Como você avalia a contribuição 

do orientador durante o seu 

mestrado.  

Péssima Regular Boa Excelente   
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