AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – CPA – COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - 2020

1 – Insatisfatório
2 – Pouco Satisfatório
3 – Satisfatório
4 – Muito satisfatório
5 – Excelente

O DISCENTE AVALIA OS PROFESSORES
(Esta avaliação deverá ser aplicada nominalmente para todos os professores das disciplinas presenciais)
Plano de ensino e cronograma
Cumprimento do plano de ensino
Assiduidade
Pontualidade - início e término das aulas
Produtividade - aproveitamento do período de aula
Preparação das aulas
Clareza na exposição do conteúdo
Exercícios e trabalhos
Formulação de avaliação
Relacionamento com a turma
Relação teoria e prática
Disponibilidade para atendimento das dúvidas
Pontualidade no lançamento de notas conforme calendário acadêmico
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O ALUNO SE AUTO AVALIA
Organizo os meus estudos a partir do plano de ensino e cronograma das disciplinas matriculadas:
Tenho conhecimento da organização curricular vigente do meu curso:
Sobre as Atividades Complementares de Graduação (ACG), tenho conhecimento da carga horária, certificação e prazos a
serem cumpridos:
Considerando o início das aulas as 18h55, a minha pontualidade é:
Mantenho a assiduidade e engajamento nas atividades didático pedagógicas em sala de aula:
A minha dedicação à leitura e aos estudos é:
Tenho compromisso com a qualidade técnico cientifica dos trabalhos e com a entrega conforme cronograma da disciplina:
Faço leitura prévia dos temas que serão abordados e estudados em aula:
Eu tenho cumprido conforme calendário acadêmico para a realização de matricula e atividades acadêmicas:
Busco regularmente informações e orientações do meu curso disponibilizados pela instituição:
Estou comprometido com as informações orientações disponibilizados pela instituição:
A minha autonomia na aprendizagem nas disciplinas EAD é:
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AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS DE EAD
Organizo os meus estudos a partir do plano de ensino e cronograma das disciplinas matriculadas:
Tenho conhecimento da organização curricular vigente do meu curso:
Mantenho a assiduidade e engajamento nas atividades didático pedagógicas em sala de aula:
Como você avalia seu acesso à internet
Qual o seu grau de adaptação às disciplinas em EAD
Como você avalia o retorno de suas demandas pelos tutores das disciplinas EAD
O tutor responde dentro do prazo regulamentar de 48 (quarenta e oito) horas, as dúvidas apresentadas?
O professor formador (EAD) responde dentro do prazo regulamentar de 48 (quarenta e oito) horas, as dúvidas
apresentadas?
Como você avalia o retorno de suas demandas pelo professor formador (EAD) das disciplinas EAD
Como você classifica o conteúdo e o tipo de material que está estudando
O ambiente ou canal que você está tendo as aulas contém áudio?
O ambiente ou canal que você está tendo as aulas contém vídeo/imagem?
Qual o seu grau de adaptação às aulas remotas
Qual seu grau de dificuldade em estudar a distância
O atendimento/suporte recebido do NEAD no transcurso do semestre é:
Considero que a usabilidade da Plataforma AVA na interação com as unidades de ensino é:
Os recursos didáticos - vídeos, textos, podcasts, animações, etc...disponibilizados nas disciplinas do curso são
Como você avalia as lives oferecidas quanto à relevância do tema
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APOIO ACADÊMICO
Secretaria Acadêmica
Centro de Atendimento ao Aluno:
Registro Acadêmico:
Direção:
Coordenação de Curso:
Comunicação institucional (site, Área do Aluno):
Tesouraria, Financeiro e Recuperação de crédito:
Setor de bolsas:
Comissão Permanente de Avaliação:
Setor de Estágios:
Núcleo de Prática Jurídica
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O PROFESSOR AVALIA SUA POSTURA DOCENTE
A minha atuação em sala de aula nos relacionamentos e nos processos pedagógicos é:
Sempre que solicitado o meu retorno junto a equipe de coordenação a respeito da gestão acadêmica em sala de aula e
processos institucionais é:
O meu compromisso com os alunos e de registrar no sistema diariamente os conteúdos ministrados é
O meu compromisso com datas limites e prazos estabelecidos no calendário acadêmico é:
Eu elaboro, apresento e discuto o plano de ensino aos alunos no início do semestre, considerando que meu desempenho
neste quesito é:
Conforme o plano de ensino apresentado aos alunos, considero que o seu cumprimento é:
A atualização que faço dos recursos didático pedagógicos apresentados em sala de aula, a cada semestre, é:
Considero que a minha gestão do tempo e aproveitamento em sala de aula é:
Considero que a capacitação oferecida pela instituição a cada semestre é:
O meu interesse e busca por atualização continuada de novas metodologias de ensino é:
O uso que faço de tecnologias em sala de aula é:
A minha pontualidade nos prazos de lançamento de notas e faltas no sistema acadêmico é:
Em eventos, atividades especiais e práticas pedagógicas, o meu estimulo aos alunos a participarem é:
Minha adaptação ao sistema remoto foi
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