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Total de participantes 4559

Participantes que responderam 2795

Participantes que não responderam 1764

 

Relatório consolidado geral

Título da avaliação

Discente avalia docente - Graduação 2013/2

Observações da avaliação

Prezado(a) aluno(a) sua contribuição com seriedade, ética e comprometimento é importante para que

o resultado obtido na avaliação expresse a realidade da Instituição e possibilite as mudanças e

aprimoramentos necessários.

Participantes

Questões Expandir resultados  Expandir gráficos  Recolher

 

 Questão 1

O professor disponibilizou o plano de ensino no portal universitário com: objetivos, procedimentos de ensino,
avaliação, conteúdo e bibliografia.

 

 93,93%

(13705/14590)

 6,07% (885/14590)

 25% 50% 75% 100% 
   

nº de respostas de participantes que não estão mais

vinculados às turmas da aplicação
0/14590 0,00% 

     Sim

     Não

 

 Questão 2

O conteúdo nesta disciplina está sendo cumprido conforme o plano de ensino do professor?  

 

 94,15%

(13737/14590)

 5,85% (853/14590)

 25% 50% 75% 100% 
   

nº de respostas de participantes que não estão mais

vinculados às turmas da aplicação
0/14590 0,00% 

     Sim

     Não
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 Questão 3

O tempo destinado às aulas é bem utilizado pelo professor?

 

 80,80% (11788/14590)

 14,84% (2165/14590)

 4,37% (637/14590)

 25% 50% 75% 100% 
   

nº de respostas de participantes que não estão mais

vinculados às turmas da aplicação
0/14590 0,00% 

     sempre
     às vezes
     não

 

 Questão 4

Que conceito você atribui às avaliações adotadas pelo professor em relação à coerência com os conteúdos
ministrados?

 

 64,95% (9476/14590)

 22,73% (3316/14590)

 8,38% (1222/14590)

 3,95% (576/14590)

 25% 50% 75% 100% 
   

nº de respostas de participantes que não estão mais

vinculados às turmas da aplicação
0/14590 0,00% 

     Muito Bom
     Bom
     Regular
     Ruim

 

 Questão 5

O professor demonstrou conhecimento e segurança em relação ao conteúdo da disciplina?

 

 86,54% (12626/14590)

 11,02% (1608/14590)

 2,44% (356/14590)

 25% 50% 75% 100% 
   

nº de respostas de participantes que não estão mais

vinculados às turmas da aplicação
0/14590 0,00% 

     sempre
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     às vezes

     não

 

 Questão 6

Como é o relacionamento interpessoal (diálogo, respeito) do (a) professor (a) com a turma?

 

 72,93% (10640/14590)

 20,20% (2947/14590)

 6,87% (1003/14590)

 25% 50% 75% 100% 
   

nº de respostas de participantes que não estão mais

vinculados às turmas da aplicação
0/14590 0,00% 

     Ótimo

     Bom

     Regular

 

 Questão 7

O professor cumpriu o horário estabelecido para as aulas?

 

 86,92% (12682/14590)

 11,22% (1637/14590)

 1,86% (271/14590)

 25% 50% 75% 100% 
   

nº de respostas de participantes que não estão mais

vinculados às turmas da aplicação
0/14590 0,00% 

     Sempre foi pontual
     Ocorreram algumas faltas e/ ou atrasos
     O horário estabelecido não foi cumprido

 

 Questão 8

Qual a sua avaliação da assiduidade do (a) professor (a) às aulas?

 

 86,58% (12632/14590)

 11,29% (1647/14590)

 2,13% (311/14590)

 25% 50% 75% 100% 
   

nº de respostas de participantes que não estão mais

vinculados às turmas da aplicação
0/14590 0,00% 
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     sempre

     às vezes

     não

 

 Questão 9

Como você avalia o nível de exigência desta disciplina?

 

 86,52% (12623/14590)

 8,59% (1253/14590)

 4,89% (714/14590)

 25% 50% 75% 100% 
   

nº de respostas de participantes que não estão mais

vinculados às turmas da aplicação
0/14590 0,00% 

     Ótimo

     Deveria ter exigido mais

     Insuficiente
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