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ADMINISTRAÇÃO 

1) PARTICIPAÇÃO   

Administração 

Participação discente  

Aptos Não 

acessaram 

Não 

concluíram 

Concluíram % de 

concluintes 

178 43 14 121 67,97 

 

 

Administração 

Participação docente  

Aptos Não 

acessaram 

Não 

concluíram 

Concluíram % de 

concluintes 

17 3 0 14 82,35 

 

2) DESEMPENHO DOCENTE NA PERCEPÇÃO DOS ACADÊMICOS 

 
 

Período 

Média das questões  

Média Geral 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 4,78 4,52 4,65 4,43 4,72 4,57 4,56 4,48 4,54 4,53 4,55 4,58 

3 4,04 4,01 4,11 3,95 4,11 4,04 4,00 3,95 3,95 3,88 3,91 4,00 

5 4,56 4,34 4,58 4,43 4,65 4,56 4,35 4,43 4,47 4,53 4,45 4,49 

7 3,95 3,85 3,99 3,79 4,03 3,86 3,77 3,79 3,86 3,81 4,01 3,88 

Fonte: CPA, 2015. 

 

Questões: 

1) O (A) professor (a) apresenta e discute o Plano de Ensino da disciplina no início do semestre? 

2) O (A) professor (a) acessa o sistema online para atualizar e postar materiais, bem como para responder aos questionamentos dos 
acadêmicos? 

3) O (A) professor (a) demonstra domínio dos conteúdos da disciplina? 

4) O (A) professor (a) explica os conteúdos com clareza? 

5) O (A) professor (a) cumpre o horário de aula? 

6) O (A) professor (a) deixa claro os instrumentos (exemplos: provas, trabalhos, seminários, relatórios etc.) e os critérios de avaliação das 
disciplinas? 

7) O (A) professor (a) divulga os resultados das avaliações nos prazos estipulados, bem como promove análises e discussões sobre eles 
(resultados)?  

8) O (A) professor (a) utiliza metodologias/estratégias de ensino para a mediação de conhecimentos que promovam a participação e a 
contribuição dos alunos? 

9) O (A) professor (a) realiza a integração entre teoria e prática, considerando as áreas de trabalho da profissão de seu curso e as 
especificidades da disciplina? 

10) O (A) professor (a) institui e mantêm normas de convivência em sala de aula com os acadêmicos, promovendo um espaço de atitudes 
positivas e cordiais? 

11) Eu dediquei esforço e responsabilidade necessários para minha aprendizagem na disciplina? 
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AGRONOMIA 

1) PARTICIPAÇÃO   

Agronomia 

Participação discente  

Aptos Não 

acessaram 

Não 

concluíram 

Concluíram % de 

concluintes 

354 161 53 140 39,54 

 

 

Agronomia 

Participação docente  

Aptos Não 

acessaram 

Não 

concluíram 

Concluíram % de 

concluintes 

24 4 2 18 75,00 

 

2) DESEMPENHO DOCENTE NA PERCEPÇÃO DOS ACADÊMICOS 

 
 

Período 

Média das questões  

Média Geral 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 4,36 4,25 4,59 4,26 4,69 4,39 4,40 4,25 4,25 4,33 4,46 4,38 

3 4,18 4,07 4,18 4,02 4,40 4,29 4,01 4,17 4,19 4,21 4,24 4,18 

5 4,49 4,26 4,34 4,20 4,57 4,48 4,18 4,26 4,30 4,36 4,41 4,35 

7 4,57 4,43 4,56 4,45 4,58 4,44 4,33 4,37 4,38 4,41 4,44 4,45 

9 4,43 4,26 4,41 4,30 4,39 4,37 4,05 4,21 4,24 4,39 4,24 4,30 

Fonte: CPA, 2015. 

 

Questões: 

1) O (A) professor (a) apresenta e discute o Plano de Ensino da disciplina no início do semestre? 

2) O (A) professor (a) acessa o sistema online para atualizar e postar materiais, bem como para responder aos questionamentos dos 
acadêmicos? 

3) O (A) professor (a) demonstra domínio dos conteúdos da disciplina? 

4) O (A) professor (a) explica os conteúdos com clareza? 

5) O (A) professor (a) cumpre o horário de aula? 

6) O (A) professor (a) deixa claro os instrumentos (exemplos: provas, trabalhos, seminários, relatórios etc.) e os critérios de avaliação das 
disciplinas? 

7) O (A) professor (a) divulga os resultados das avaliações nos prazos estipulados, bem como promove análises e discussões sobre eles 
(resultados)?  

8) O (A) professor (a) utiliza metodologias/estratégias de ensino para a mediação de conhecimentos que promovam a participação e a 
contribuição dos alunos? 

9) O (A) professor (a) realiza a integração entre teoria e prática, considerando as áreas de trabalho da profissão de seu curso e as 
especificidades da disciplina? 

10) O (A) professor (a) institui e mantêm normas de convivência em sala de aula com os acadêmicos, promovendo um espaço de atitudes 
positivas e cordiais? 

11) Eu dediquei esforço e responsabilidade necessários para minha aprendizagem na disciplina? 
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ARQUITETURA E URBANISMO 

1) PARTICIPAÇÃO   

Arquitetura e Urbanismo 

Participação discente  

Aptos Não 

acessaram 

Não 

concluíram 

Concluíram % de 

concluintes 

104 37 15 52 50,00 

 

 

Arquitetura e Urbanismo 

Participação docente  

Aptos Não 

acessaram 

Não 

concluíram 

Concluíram % de 

concluintes 

13 1 0 12 92,30 

 

2) DESEMPENHO DOCENTE NA PERCEPÇÃO DOS ACADÊMICOS 

 
 

Período 

Média das questões  

Média Geral 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 4,08 4,18 4,28 4,16 4,41 4,29 4,17 4,23 4,31 4,24 4,36 4,25 

3 3,98 3,86 3,96 3,82 4,11 3,98 3,77 3,87 3,99 4,01 4,05 3,95 

4 3,73 3,82 3,74 3,60 4,06 3,77 3,63 3,86 3,86 3,77 3,83 3,79 

Fonte: CPA, 2015 

 

Questões: 

1) O (A) professor (a) apresenta e discute o Plano de Ensino da disciplina no início do semestre? 

2) O (A) professor (a) acessa o sistema online para atualizar e postar materiais, bem como para responder aos questionamentos dos 
acadêmicos? 

3) O (A) professor (a) demonstra domínio dos conteúdos da disciplina? 

4) O (A) professor (a) explica os conteúdos com clareza? 

5) O (A) professor (a) cumpre o horário de aula? 

6) O (A) professor (a) deixa claro os instrumentos (exemplos: provas, trabalhos, seminários, relatórios etc.) e os critérios de avaliação das 
disciplinas? 

7) O (A) professor (a) divulga os resultados das avaliações nos prazos estipulados, bem como promove análises e discussões sobre eles 
(resultados)?  

8) O (A) professor (a) utiliza metodologias/estratégias de ensino para a mediação de conhecimentos que promovam a participação e a 
contribuição dos alunos? 

9) O (A) professor (a) realiza a integração entre teoria e prática, considerando as áreas de trabalho da profissão de seu curso e as 
especificidades da disciplina? 

10) O (A) professor (a) institui e mantêm normas de convivência em sala de aula com os acadêmicos, promovendo um espaço de atitudes 
positivas e cordiais? 

11) Eu dediquei esforço e responsabilidade necessários para minha aprendizagem na disciplina? 

 

 



 

4 

 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

1) PARTICIPAÇÃO   

Ciências Contábeis 

Participação discente  

Aptos Não 

acessaram 

Não 

concluíram 

Concluíram % de 

concluintes 

146 29 18 99 67,80 

 

 

Ciências Contábeis 

Participação docente  

Aptos Não 

acessaram 

Não 

concluíram 

Concluíram % de 

concluintes 

17 2 0 15 88,23 

 

2) DESEMPENHO DOCENTE NA PERCEPÇÃO DOS ACADÊMICOS 

 
 

Período 

Média das questões  

Média Geral 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 4,77 4,64 4,58 4,42 4,78 4,58 4,67 4,52 4,50 4,57 4,65 4,61 

3 4,10 3,86 3,95 3,62 4,19 3,91 3,81 3,74 3,84 4,02 4,03 3,92 

5 4,09 3,95 4,00 3,77 4,10 3,89 3,88 3,94 3,96 3,91 3,91 3,95 

7 4,33 4,15 4,20 4,08 4,43 4,33 4,20 4,18 4,17 4,25 4,30 4,24 

Fonte: CPA, 2015. 

 

Questões: 

1) O (A) professor (a) apresenta e discute o Plano de Ensino da disciplina no início do semestre? 

2) O (A) professor (a) acessa o sistema online para atualizar e postar materiais, bem como para responder aos questionamentos dos 
acadêmicos? 

3) O (A) professor (a) demonstra domínio dos conteúdos da disciplina? 

4) O (A) professor (a) explica os conteúdos com clareza? 

5) O (A) professor (a) cumpre o horário de aula? 

6) O (A) professor (a) deixa claro os instrumentos (exemplos: provas, trabalhos, seminários, relatórios etc.) e os critérios de avaliação das 
disciplinas? 

7) O (A) professor (a) divulga os resultados das avaliações nos prazos estipulados, bem como promove análises e discussões sobre eles 
(resultados)?  

8) O (A) professor (a) utiliza metodologias/estratégias de ensino para a mediação de conhecimentos que promovam a participação e a 
contribuição dos alunos? 

9) O (A) professor (a) realiza a integração entre teoria e prática, considerando as áreas de trabalho da profissão de seu curso e as 
especificidades da disciplina? 

10) O (A) professor (a) institui e mantêm normas de convivência em sala de aula com os acadêmicos, promovendo um espaço de atitudes 
positivas e cordiais? 

11) Eu dediquei esforço e responsabilidade necessários para minha aprendizagem na disciplina? 
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DIREITO 

1) PARTICIPAÇÃO   

Direito 

Participação discente  

Aptos Não 

acessaram 

Não 

concluíram 

Concluíram % de 

concluintes 

280 49 27 204 72,86 

 

 

Direito 

Participação docente  

Aptos Não 

acessaram 

Não 

concluíram 

Concluíram % de 

concluintes 

14 1 0 13 92,85 

 

2) DESEMPENHO DOCENTE NA PERCEPÇÃO DOS ACADÊMICOS 

 
 

Período 

Média das questões  

Média Geral 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 4,71 4,40 4,54 4,37 4,53 4,58 4,49 4,36 4,30 4,49 4,53 4,48 

3 4,45 4,29 4,19 4,10 4,40 4,33 4,35 4,17 4,20 4,29 4,26 4,28 

5 4,81 4,54 4,52 4,34 4,74 4,64 4,54 4,50 4,48 4,60 4,37 4,55 

7 4,48 4,04 4,36 4,31 4,38 4,48 4,43 4,31 4,32 4,42 4,57 4,37 

9 3,84 3,87 3,66 3,48 3,94 3,78 3,84 3,70 3,70 3,82 3,94 3,78 

Fonte: CPA, 2015. 

 

Questões: 

1) O (A) professor (a) apresenta e discute o Plano de Ensino da disciplina no início do semestre? 

2) O (A) professor (a) acessa o sistema online para atualizar e postar materiais, bem como para responder aos questionamentos dos 
acadêmicos? 

3) O (A) professor (a) demonstra domínio dos conteúdos da disciplina? 

4) O (A) professor (a) explica os conteúdos com clareza? 

5) O (A) professor (a) cumpre o horário de aula? 

6) O (A) professor (a) deixa claro os instrumentos (exemplos: provas, trabalhos, seminários, relatórios etc.) e os critérios de avaliação das 
disciplinas? 

7) O (A) professor (a) divulga os resultados das avaliações nos prazos estipulados, bem como promove análises e discussões sobre eles 
(resultados)?  

8) O (A) professor (a) utiliza metodologias/estratégias de ensino para a mediação de conhecimentos que promovam a participação e a 
contribuição dos alunos? 

9) O (A) professor (a) realiza a integração entre teoria e prática, considerando as áreas de trabalho da profissão de seu curso e as 
especificidades da disciplina? 

10) O (A) professor (a) institui e mantêm normas de convivência em sala de aula com os acadêmicos, promovendo um espaço de atitudes 
positivas e cordiais? 

11) Eu dediquei esforço e responsabilidade necessários para minha aprendizagem na disciplina? 
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ENGENHARIA CIVIL 

1) PARTICIPAÇÃO   

Engenharia Civil 

Participação discente  

Aptos Não 

acessaram 

Não 

concluíram 

Concluíram % de 

concluintes 

233 90 27 116 48,78 

 

 

Engenharia Civil 

Participação docente  

Aptos Não 

acessaram 

Não 

concluíram 

Concluíram % de 

concluintes 

20 1 0 19 95,00 

 

2) DESEMPENHO DOCENTE NA PERCEPÇÃO DOS ACADÊMICOS 

 
 

Período 

Média das questões  

Média Geral 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 4,71 4,56 4,72 4,28 4,78 4,71 4,47 4,52 4,55 4,57 4,64 4,59 

3 4,71 4,33 4,47 3,96 4,86 4,45 4,44 4,27 4,22 4,36 4,39 4,41 

5 4,31 4,29 4,23 3,99 4,47 4,11 4,21 4,02 4,09 4,21 4,43 4,21 

7 4,18 4,08 4,22 3,84 4,20 4,04 3,80 3,87 3,91 4,09 4,30 4,05 

Fonte: CPA, 2015.  

 

Questões: 

1) O (A) professor (a) apresenta e discute o Plano de Ensino da disciplina no início do semestre? 

2) O (A) professor (a) acessa o sistema online para atualizar e postar materiais, bem como para responder aos questionamentos dos 
acadêmicos? 

3) O (A) professor (a) demonstra domínio dos conteúdos da disciplina? 

4) O (A) professor (a) explica os conteúdos com clareza? 

5) O (A) professor (a) cumpre o horário de aula? 

6) O (A) professor (a) deixa claro os instrumentos (exemplos: provas, trabalhos, seminários, relatórios etc.) e os critérios de avaliação das 
disciplinas? 

7) O (A) professor (a) divulga os resultados das avaliações nos prazos estipulados, bem como promove análises e discussões sobre eles 
(resultados)?  

8) O (A) professor (a) utiliza metodologias/estratégias de ensino para a mediação de conhecimentos que promovam a participação e a 
contribuição dos alunos? 

9) O (A) professor (a) realiza a integração entre teoria e prática, considerando as áreas de trabalho da profissão de seu curso e as 
especificidades da disciplina? 

10) O (A) professor (a) institui e mantêm normas de convivência em sala de aula com os acadêmicos, promovendo um espaço de atitudes 
positivas e cordiais? 

11) Eu dediquei esforço e responsabilidade necessários para minha aprendizagem na disciplina? 
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ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

1) PARTICIPAÇÃO   

Engenharia de Produção 

Participação discente  

Aptos Não 

acessaram 

Não 

concluíram 

Concluíram % de 

concluintes 

54 7 2 45 83,33 

 

 

Engenharia de Produção 

Participação docente  

Aptos Não 

acessaram 

Não 

concluíram 

Concluíram % de 

concluintes 

7 0 0 7 100,00 

 

2) DESEMPENHO DOCENTE NA PERCEPÇÃO DOS ACADÊMICOS 

 
 

Período 

Média das questões  

Média Geral 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 4,80 4,70 4,66 4,39 4,81 4,77 4,58 4,65 4,59 4,75 4,56 4,66 

3 4,50 4,51 4,42 4,27 4,47 4,47 4,40 4,19 4,09 4,30 4,36 4,36 

Fonte: CPA, 2015 

 

Questões: 

1) O (A) professor (a) apresenta e discute o Plano de Ensino da disciplina no início do semestre? 

2) O (A) professor (a) acessa o sistema online para atualizar e postar materiais, bem como para responder aos questionamentos dos 
acadêmicos? 

3) O (A) professor (a) demonstra domínio dos conteúdos da disciplina? 

4) O (A) professor (a) explica os conteúdos com clareza? 

5) O (A) professor (a) cumpre o horário de aula? 

6) O (A) professor (a) deixa claro os instrumentos (exemplos: provas, trabalhos, seminários, relatórios etc.) e os critérios de avaliação das 
disciplinas? 

7) O (A) professor (a) divulga os resultados das avaliações nos prazos estipulados, bem como promove análises e discussões sobre eles 
(resultados)?  

8) O (A) professor (a) utiliza metodologias/estratégias de ensino para a mediação de conhecimentos que promovam a participação e a 
contribuição dos alunos? 

9) O (A) professor (a) realiza a integração entre teoria e prática, considerando as áreas de trabalho da profissão de seu curso e as 
especificidades da disciplina? 

10) O (A) professor (a) institui e mantêm normas de convivência em sala de aula com os acadêmicos, promovendo um espaço de atitudes 
positivas e cordiais? 

11) Eu dediquei esforço e responsabilidade necessários para minha aprendizagem na disciplina? 
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GTI 

1) PARTICIPAÇÃO   

GTI 

Participação discente  

Aptos Não 

acessaram 

Não 

concluíram 

Concluíram % de 

concluintes 

104 25 16 63 60,57 

 

 

GTI 

Participação docente  

Aptos Não 

acessaram 

Não 

concluíram 

Concluíram % de 

concluintes 

12 1 0 11 91,66 

 

2) DESEMPENHO DOCENTE NA PERCEPÇÃO DOS ACADÊMICOS 

 
 

Período 

Média das questões  

Média Geral 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 4,85 4,76 4,76 4,60 4,80 4,71 4,63 4,62 4,62 4,70 4,58 4,69 

3 4,54 4,18 4,48 4,16 4,67 4,05 4,22 4,20 4,25 4,25 4,33 4,30 

5 4,39 4,09 4,28 3,78 4,22 4,01 4,08 3,75 3,93 4,07 4,16 4,07 

Fonte: CPA, 2015 

 

Questões: 

1) O (A) professor (a) apresenta e discute o Plano de Ensino da disciplina no início do semestre? 

2) O (A) professor (a) acessa o sistema online para atualizar e postar materiais, bem como para responder aos questionamentos dos 
acadêmicos? 

3) O (A) professor (a) demonstra domínio dos conteúdos da disciplina? 

4) O (A) professor (a) explica os conteúdos com clareza? 

5) O (A) professor (a) cumpre o horário de aula? 

6) O (A) professor (a) deixa claro os instrumentos (exemplos: provas, trabalhos, seminários, relatórios etc.) e os critérios de avaliação das 
disciplinas? 

7) O (A) professor (a) divulga os resultados das avaliações nos prazos estipulados, bem como promove análises e discussões sobre eles 
(resultados)?  

8) O (A) professor (a) utiliza metodologias/estratégias de ensino para a mediação de conhecimentos que promovam a participação e a 
contribuição dos alunos? 

9) O (A) professor (a) realiza a integração entre teoria e prática, considerando as áreas de trabalho da profissão de seu curso e as 
especificidades da disciplina? 

10) O (A) professor (a) institui e mantêm normas de convivência em sala de aula com os acadêmicos, promovendo um espaço de atitudes 
positivas e cordiais? 

11) Eu dediquei esforço e responsabilidade necessários para minha aprendizagem na disciplina? 
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MATEMÁTICA 

1) PARTICIPAÇÃO   

Matemática 

Participação discente  

Aptos Não 

acessaram 

Não 

concluíram 

Concluíram % de 

concluintes 

26 5 6 15 57,69 

 

 

Matemática 

Participação docente  

Aptos Não 

acessaram 

Não 

concluíram 

Concluíram % de 

concluintes 

9 1 0 8 88,88 

 

2) DESEMPENHO DOCENTE NA PERCEPÇÃO DOS ACADÊMICOS 

 
 

Período 

Média das questões  

Média Geral 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3 3,98 3,93 3,93 3,76 4,27 3,98 4,07 4,12 3,98 4,02 4,19 4,02 

5 4,63 4,45 4,63 4,48 4,75 4,57 4,56 4,54 4,61 4,64 4,79 4,60 

Fonte: CPA, 2015 

 

Questões: 

1) O (A) professor (a) apresenta e discute o Plano de Ensino da disciplina no início do semestre? 

2) O (A) professor (a) acessa o sistema online para atualizar e postar materiais, bem como para responder aos questionamentos dos 
acadêmicos? 

3) O (A) professor (a) demonstra domínio dos conteúdos da disciplina? 

4) O (A) professor (a) explica os conteúdos com clareza? 

5) O (A) professor (a) cumpre o horário de aula? 

6) O (A) professor (a) deixa claro os instrumentos (exemplos: provas, trabalhos, seminários, relatórios etc.) e os critérios de avaliação das 
disciplinas? 

7) O (A) professor (a) divulga os resultados das avaliações nos prazos estipulados, bem como promove análises e discussões sobre eles 
(resultados)?  

8) O (A) professor (a) utiliza metodologias/estratégias de ensino para a mediação de conhecimentos que promovam a participação e a 
contribuição dos alunos? 

9) O (A) professor (a) realiza a integração entre teoria e prática, considerando as áreas de trabalho da profissão de seu curso e as 
especificidades da disciplina? 

10) O (A) professor (a) institui e mantêm normas de convivência em sala de aula com os acadêmicos, promovendo um espaço de atitudes 
positivas e cordiais? 

11) Eu dediquei esforço e responsabilidade necessários para minha aprendizagem na disciplina? 
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MEDICINA VETERINÁRIA 

1) PARTICIPAÇÃO   

Medicina Veterinária 

Participação discente  

Aptos Não 

acessaram 

Não 

concluíram 

Concluíram % de 

concluintes 

465 267 98 100 21,50 

 

 

Medicina Veterinária 

Participação docente  

Aptos Não 

acessaram 

Não 

concluíram 

Concluíram % de 

concluintes 

22 6 2 14 63,63 

 

2) DESEMPENHO DOCENTE NA PERCEPÇÃO DOS ACADÊMICOS 

 
 

Período 

Média das questões  

Média Geral 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 4,39 4,32 4,28 4,11 4,29 4,26 4,13 4,19 4,22 4,23 4,29 4,25 

3 4,23 4,13 4,18 4,01 4,21 4,20 3,90 4,05 4,21 4,22 4,26 4,15 

5 4,42 4,26 4,31 4,14 4,48 4,30 4,37 4,33 4,34 4,27 4,42 4,33 

7 4,51 4,36 4,39 4,19 4,54 4,55 4,52 4,30 4,27 4,36 4,44 4,40 

9 4,54 4,42 4,53 4,46 4,50 4,49 4,29 4,45 4,42 4,46 4,48 4,46 

Fonte: CPA, 2015. 

 

Questões: 

1) O (A) professor (a) apresenta e discute o Plano de Ensino da disciplina no início do semestre? 

2) O (A) professor (a) acessa o sistema online para atualizar e postar materiais, bem como para responder aos questionamentos dos 
acadêmicos? 

3) O (A) professor (a) demonstra domínio dos conteúdos da disciplina? 

4) O (A) professor (a) explica os conteúdos com clareza? 

5) O (A) professor (a) cumpre o horário de aula? 

6) O (A) professor (a) deixa claro os instrumentos (exemplos: provas, trabalhos, seminários, relatórios etc.) e os critérios de avaliação das 
disciplinas? 

7) O (A) professor (a) divulga os resultados das avaliações nos prazos estipulados, bem como promove análises e discussões sobre eles 
(resultados)?  

8) O (A) professor (a) utiliza metodologias/estratégias de ensino para a mediação de conhecimentos que promovam a participação e a 
contribuição dos alunos? 

9) O (A) professor (a) realiza a integração entre teoria e prática, considerando as áreas de trabalho da profissão de seu curso e as 
especificidades da disciplina? 

10) O (A) professor (a) institui e mantêm normas de convivência em sala de aula com os acadêmicos, promovendo um espaço de atitudes 
positivas e cordiais? 

11) Eu dediquei esforço e responsabilidade necessários para minha aprendizagem na disciplina? 
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PEDAGOGIA 

1) PARTICIPAÇÃO   

Pedagogia 

Participação discente  

Aptos Não 

acessaram 

Não 

concluíram 

Concluíram % de 

concluintes 

177 36 33 108 61,01 

 

 

Pedagogia 

Participação docente  

Aptos Não 

acessaram 

Não 

concluíram 

Concluíram % de 

concluintes 

21 5 1 15 71,42 

 

2) DESEMPENHO DOCENTE NA PERCEPÇÃO DOS ACADÊMICOS 

 
 

Período 

Média das questões  

Média Geral 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 4,52 4,40 4,48 4,39 4,56 4,44 4,46 4,46 4,44 4,48 4,47 4,46 

3 4,04 4,24 4,32 4,20 4,37 4,27 4,24 4,36 4,35 4,34 4,33 4,28 

5 4,35 4,28 4,24 4,14 4,40 4,21 4,22 4,23 4,21 4,19 4,32 4,25 

7 4,02 3,99 4,11 4,01 4,11 4,06 4,04 4,04 4,06 4,01 4,14 4,05 

Fonte: CPA, 2015. 

 

Questões: 

1) O (A) professor (a) apresenta e discute o Plano de Ensino da disciplina no início do semestre? 

2) O (A) professor (a) acessa o sistema online para atualizar e postar materiais, bem como para responder aos questionamentos dos 
acadêmicos? 

3) O (A) professor (a) demonstra domínio dos conteúdos da disciplina? 

4) O (A) professor (a) explica os conteúdos com clareza? 

5) O (A) professor (a) cumpre o horário de aula? 

6) O (A) professor (a) deixa claro os instrumentos (exemplos: provas, trabalhos, seminários, relatórios etc.) e os critérios de avaliação das 
disciplinas? 

7) O (A) professor (a) divulga os resultados das avaliações nos prazos estipulados, bem como promove análises e discussões sobre eles 
(resultados)?  

8) O (A) professor (a) utiliza metodologias/estratégias de ensino para a mediação de conhecimentos que promovam a participação e a 
contribuição dos alunos? 

9) O (A) professor (a) realiza a integração entre teoria e prática, considerando as áreas de trabalho da profissão de seu curso e as 
especificidades da disciplina? 

10) O (A) professor (a) institui e mantêm normas de convivência em sala de aula com os acadêmicos, promovendo um espaço de atitudes 
positivas e cordiais? 

11) Eu dediquei esforço e responsabilidade necessários para minha aprendizagem na disciplina? 
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TECNOLOGIA EM ALIMENTOS 

1) PARTICIPAÇÃO   

Tecnologia em Alimentos 

Participação discente  

Aptos Não 

acessaram 

Não 

concluíram 

Concluíram % de 

concluintes 

46 12 6 28 60,86 

 

 

Tecnologia em Alimentos 

Participação docente  

Aptos Não 

acessaram 

Não 

concluíram 

Concluíram % de 

concluintes 

10 2 0 8 80,00 

 

2) DESEMPENHO DOCENTE NA PERCEPÇÃO DOS ACADÊMICOS 

 
 

Período 

Média das questões  

Média Geral 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3 3,45 3,36 3,70 3,39 3,48 3,45 3,39 3,35 3,58 3,55 3,45 3,47 

5 4,80 4,33 4,55 4,23 4,83 4,65 4,13 4,58 4,50 4,60 4,30 4,50 

7 4,53 4,50 4,58 4,52 4,65 4,48 4,13 4,52 4,45 4,55 4,61 4,50 

Fonte: CPA, 2015 

 

Questões: 

1) O (A) professor (a) apresenta e discute o Plano de Ensino da disciplina no início do semestre? 

2) O (A) professor (a) acessa o sistema online para atualizar e postar materiais, bem como para responder aos questionamentos dos 
acadêmicos? 

3) O (A) professor (a) demonstra domínio dos conteúdos da disciplina? 

4) O (A) professor (a) explica os conteúdos com clareza? 

5) O (A) professor (a) cumpre o horário de aula? 

6) O (A) professor (a) deixa claro os instrumentos (exemplos: provas, trabalhos, seminários, relatórios etc.) e os critérios de avaliação das 
disciplinas? 

7) O (A) professor (a) divulga os resultados das avaliações nos prazos estipulados, bem como promove análises e discussões sobre eles 
(resultados)?  

8) O (A) professor (a) utiliza metodologias/estratégias de ensino para a mediação de conhecimentos que promovam a participação e a 
contribuição dos alunos? 

9) O (A) professor (a) realiza a integração entre teoria e prática, considerando as áreas de trabalho da profissão de seu curso e as 
especificidades da disciplina? 

10) O (A) professor (a) institui e mantêm normas de convivência em sala de aula com os acadêmicos, promovendo um espaço de atitudes 
positivas e cordiais? 

11) Eu dediquei esforço e responsabilidade necessários para minha aprendizagem na disciplina? 

 

 


