
 

AVALIAÇÃO DOCENTE 2018-02 

 

 

Foi perguntado aos alunos: Se as metodologias de ensino utilizadas no curso 

desafiam você a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências reflexivas e 

críticas. 

Se os Planos de Ensino são cumpridos em seus objetivos, conteúdos, atividades 

e avaliação. 

Se o professor demonstra domínio dos conteúdos, clareza e objetividade em suas 

explicações e faz o encadeamento dos assuntos abordados em suas aulas. 

Se o (a) professor (a) utiliza tecnologias da informação e comunicação (TIC) 

como estratégia de ensino (projetor, multimídia, laboratório de informática, ambiente 

virtual de aprendizagem). 

Se após a correção das avaliações é dado feedback aos alunos. 

Se as avaliações de aprendizagem realizadas durante o curso são compatíveis 

com os conteúdos ou temas trabalhados pelos professores. 

Se os trabalhos e/ou atividades da disciplina exigem do aluno consulta a diversas 

fontes de pesquisa (livros, sites, blogs, pesquisas de campo e outras). 

Se o professor apresenta disponibilidade para atender os estudantes fora do 

horário das aulas. 

Se o professor mantém relacionamento cordial com os alunos. 

Se o professor é assíduo. 

Se o professor é pontual e cumpre horário de início e término das aulas. 

Se o professor cumpre os prazos de entrega de notas e frequência. 
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Administração

Grau de discorcordância muito
intenso - GDMI

Grau de discorcordância
intenso - GDI

Grau de discordância
moderado - GDM

Grau de discordância reduzido -
GDR

Grau de discordância baixo -
GDB

Concordo Totalmente - CT

Não se aplica - NA

Não sei responder - NR
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Ciências Contábeis 

Grau de discorcordância muito
intenso - GDMI

Grau de discorcordância
intenso - GDI

Grau de discordância
moderado - GDM

Grau de discordância reduzido -
GDR

Grau de discordância baixo -
GDB

Concordo Totalmente - CT

Não se aplica - NA

Não sei responder - NR
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Educação Física Bacharel e Licenciatura 

Grau de discorcordância muito
intenso - GDMI

Grau de discorcordância
intenso - GDI

Grau de discordância
moderado - GDM

Grau de discordância reduzido -
GDR

Grau de discordância baixo -
GDB

Concordo Totalmente - CT

Não se aplica - NA

Não sei responder - NR
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Enfermagem 

Grau de discorcordância muito
intenso - GDMI

Grau de discorcordância
intenso - GDI

Grau de discordância
moderado - GDM

Grau de discordância reduzido -
GDR

Grau de discordância baixo -
GDB

Concordo Totalmente - CT

Não se aplica - NA

Não sei responder - NR
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Engenharia de Produação 

Grau de discorcordância muito
intenso - GDMI

Grau de discorcordância
intenso - GDI

Grau de discordância
moderado - GDM

Grau de discordância reduzido -
GDR

Grau de discordância baixo -
GDB

Concordo Totalmente - CT

Não se aplica - NA

Não sei responder - NR
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Pedagogia   

Grau de discorcordância muito
intenso - GDMI

Grau de discorcordância
intenso - GDI

Grau de discordância
moderado - GDM

Grau de discordância reduzido -
GDR

Grau de discordância baixo -
GDB

Concordo Totalmente - CT

Não se aplica - NA

Não sei responder - NR


