


2

TUTORIAL PARA PREENCHIMENTO
DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

PROFESSOR
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Para acessar o portal de Avaliação você deverá digitar 
o seguinte endereço em seu navegador de internet: 

https://avaliacaoinstitucional.afya.com.br

https://avaliacaoinstitucional.afya.com.br/login
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Após entrar na tela do sistema, utilize 
o seu CPF (sem pontos e traços) para 

responder à avaliação.
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Após digitar o número do seu 
CPF clique em “ENTRAR”.
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Leia atentamente as 
instruções de preenchimento 

da avaliação.
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Na barra de progresso você 
poderá acompanhar a evolução 

geral da sua avaliação; 
A cada eixo avaliado ela 

progredirá para te sinalizar o 
quanto já evoluiu na sua análise.
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Abaixo do progresso geral das 
avaliações você encontra os 
diversos eixos para serem 

avaliados.
Todos os eles devem ser 

avaliados!
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Demonstraremos, primeiramente, 
a avaliação do(a) Coordenador(a) 

do Curso.
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Ao clicar sobre um dos eixos, 
novamente, leia atentamente 

as instruções de 
preenchimento da avaliação.
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Dentro do eixo você pode 
acompanhar o progresso da 
avaliação daquele eixo em 

específico.
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Na parte central da tela você 
encontrará uma relação com 
todos os coordenadores que 

estão vinculados ao seu 
perfil/disciplinas no sistema 

de gestão acadêmica.
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IMPORTANTE!
Pode ser que algum(a) coordenador(a) não 
esteja diretamente vinculado ao seu grupo. 
Para estes casos, basta selecionar a opção 

“Não é meu coordenador” abaixo do nome 
dele e para todas as perguntas será 

atribuída a opção NSA (Não se aplica).
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IMPORTANTE!
Caso você marque esta opção por 
engano você poderá desmarcá-la 

e avaliar normalmente o(a) 
coordenador(a).
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Para avaliar cada um(a) 
dos(as) coordenadores(as) 

basta clicar no nome dele(a) e, 
com isso, as questões a serem 

respondidas a seu respeito 
serão abertas. 
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Para cada questão você 
poderá optar por marcar 

opções de 1 (Discordo 
Totalmente) até 6 (Concordo 
Totalmente) e também NSA, 

para aquelas que consideram 
não aplicáveis.
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Cada avaliação possui, 
também, uma coloração de: 

Vermelho (Discordo 
Totalmente) até Verde

(Concordo Totalmente), além 
do Cinza o NSA. 
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Caso você tenha que parar sua 
avaliação para continuá-la 

posteriormente, não se preocupe, pois 
tudo o que você fez será gravado para 

dar continuidade em seu próximo 
acesso. 

Importante concluir antes do prazo final 
da avaliação. 
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Para cada coordenador(a) que 
você concluir a avaliação, 

constará um “Check” verde à 
frente do nome dele, para lhe 

auxiliar a detectar quem já 
avaliou e quem deverá avaliar. 
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Aqui vemos a evolução da barra 
de progresso com a conclusão da 

avaliação de cada coordenador(a).



21

Ao completar a avaliação selecionada 
você pode ir para o próximo eixo 

“PRÓXIMA AVALIAÇÃO”, retornar para 
o eixo anterior “AVALIAÇÃO ANTERIOR” 
voltar à “PÁGINA INICIAL” da avaliação.
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LEMBRE-SE!
Todos os eixos devem 

ser avaliados. 
Cada um deles possui 
questões específicas.
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A medida em que você for 
completando os eixos eles ficarão 

com um “Check” ao lado.
Isto facilita o seu 

acompanhamento do eixo que 
está concluído ou não.
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Após concluir a avaliação de 
todos os eixos, você tem a 

opção de deixar um 
comentário de até 400 
caracteres na página 

principal.

Após concluir a avaliação de 
todos os eixos, aparecerá na 

página principal o botão 
“ENVIAR AVALIAÇÃO” e uma 
mensagem informando que 

você a concluiu.
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A sua avaliação só será 
considerada como Concluída
após clicar no botão “ENVIAR 

AVALIAÇÃO”
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Após sua avaliação ser enviada, os 
dados contidos nela não poderão 

mais ser acessados/alterados.
Isto garante o sigilo e proteção das 
informações que você preencheu.




