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Com o objetivo de auxiliar os gestores na busca constante pela 

excelência na prestação dos serviços postos à disposição da 

sociedade, a Universidade Federal do Ceará disponibiliza um 

instrumento de avaliação voltado para os usuários externos, 

beneficiários de seus serviços, para avaliação do grau de 

satisfação com a qualidade da prestação do serviço. Além de sua 

importância como recurso para elaboração dos planos de melhoria 

da instituição. Esta ferramenta também visa a atender aos 

requisitos de avaliação no âmbito das Instituições de Ensino 

Superior consignados na lei 10.861/2004 (Lei do SINAES). 

 

Ao ter o serviço demandado atendido, o usuário será convidado 

pelo agente público prestador do serviço na UFC a realizar a 

avaliação no site da Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

www.cpa.ufc.br, clicando sobre o banner Avaliação de Serviços 

(vide imagem 01, abaixo).     

 

A ferramenta consiste de um questionário eletrônico de avaliação 

pública dividido em três seções (vide imagens 02 e 03, abaixo): na 

seção 01, o usuário deverá selecionar a unidade que prestou o 

serviço por ele demandado; a seção 02 contém um conjunto de 

questões (02 a 09) de avaliação onde o usuário deverá selecionar a 

resposta que melhor exprime seu grau de satisfação com a 

prestação do serviço; esta seção traz ainda uma questão aberta 

onde o usuário, caso deseje, poderá fazer críticas, sugerir 

melhorias ou registrar elogios; na seção 03 é solicitado que o 

usuário informe alguns dados pessoais que serão utilizados para 

fins estatísticos. 

Ao concluir o preenchimento das questões, o usuário deverá 

pressionar o botão do caption (Não sou robô) e, após a 



verificação realizada pela ferramenta, clicar no botão Submeter 

Respostas do Questionário para cadastrar suas respostas em 

registro da avaliação no banco de dados da UFC. 

 

 

Imagem 01: página principal do site da Comissão Própria de Avaliação 

 

 

 

 

 

 



Imagem 02: página do Questionário de Avaliação de Serviços 

 

 

 

Imagem 03: página do Questionário de Avaliação de Serviços (continuação ...) 

 

 



Imagem 04: página do Questionário de Avaliação de Serviços – confirmação de 

registro no banco de dados da avaliação do usuário 

 

 

Observações:  

1) Caso haja problemas no funcionamento do Questionário de Avaliação de 

Serviços, o usuário poderá contatar a Secretaria de Tecnologia da Informação 

(STI) da UFC, enviando um email com a descrição do erro e, se possível 

acompanhado de printscreen da página mostrando o erro, para o endereço 

avalinst_sti@sti.ufc.br; 

2) A tabulação dos resultados será realizada trimestralmente (janeiro, abril, julho e 

outubro de cada ano) e enviada para os setores que estão sendo avaliados, onde 

espera-se que ações sejam realizadas para sanear fragilidades e fortalecer as 

potencialidades detectadas nas avaliações. 

 

Atenciosamente, 

Prof. Dr. José Lassance de Castro Silva 

Presidente da CPA/UFC 


