
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO  
 
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS CURSOS (Semestre 1/ 2013) 

Avaliação de desempenho 

Tendo em vista a consolidação dos pólos de Ensino à Distância da Universidade de Taubaté, busca-se 

implementar e consolidar o processo de auto-avaliação dos cursos e disciplinas. 

Nesse sentido, apresentamos a enquete relativa à avaliação dos cursos, para posteriormente identificar 

por disciplina, no segundo semestre de 2013, a complementaridade deste referido processo 

Este é um questionário para avaliação de cursos do Programa de Educação a Distância. Nas questões a 

seguir, solicitou-se avaliar os professores das disciplinas, as instalações, os módulos, os conteúdos, bem 

como o próprio desempenho do estudante. 

 
Qual o curso que você fez? * 

  
Qual o Polo onde você realizou seu curso? * 

 
Qual o ano em que você iniciou o seu curso? * 

 
Qual o mês em que você iniciou seu curso? * 

 
Avaliando os cursos 

 Nunca  Raramente Às 
vezes 

Quase 
sempre Sempre 

Para realizá-las, fez-se necessário 
um conhecimento prévio?      

Você teve dificuldades para 
acompanhar as disciplinas do curso?      

Os conteúdos das disciplinas foram 
adequados aos objetivos do curso?      

Houve integração entre as 
disciplinas do curso?      

A carga horária das disciplinas foi 
adequada à quantidade dos 
conteúdos trabalhados? 

     

As disciplinas apresentaram 
superposição de conteúdos?      

As informações que você recebeu 
sobre plano de ensino, programa e 
objetivos dos módulos no início do 
período foram adequadas? 

     

      

 Péssimo Regular Bom Muito 
Bom Ótimo 
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 Nunca  Raramente Às 
vezes 

Quase 
sempre Sempre 

Como você classifica os conhecimentos 
oferecidos no decorrer dos módulos?      

Avaliando os Professores 
Quanto ao desempenho docente presencial 

 Nunca Raramente Às 
vezes 

Quase 
sempre Sempre 

Os professores cumpriram os planos 
de ensino apresentados nos 
primeiros dias de aula? 

     

Os professores apresentaram e 
orientaram os trabalhos a serem 
executados nos módulos? 

     

Os professores compareceram 
regularmente às aulas presenciais 
previstas? 

     

Os professores mostraram-se 
assíduos e pontuais no início e no 
término das aulas? 

     

Os professores mostraram-se 
animados e bem dispostos em sala 
de aula 

     

Os professores estimularam 
positivamente os alunos quanto ao 
desenvolvimento do pensamento 
crítico e em relação ao curso? 

     

Os professores demonstraram 
preparação científica e/ou técnica e 
capacidade para responder as 
questões formuladas pelos alunos 
sobre o módulo? 

     

Os professores expuseram  os 
conteúdos com clareza, segurança, 
linguagem acessível e didaticamente 
bem organizadas? 

     

Os professores apresentaram aulas 
dinâmicas e orientações precisas de 
trabalho e/ou atividades visando a 
participação dos alunos? 

     

Durante as aulas presenciais 
responderam às dúvidas que 
surgiram, de maneira tranquila e 
coerente? 

     

Utilizaram os recursos didáticos de 
modo diversificado      
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 Nunca Raramente Às 
vezes 

Quase 
sempre Sempre 

A metodologia adotada pelos 
professores (aulas expositivas, 
trabalhos práticos, estudo em grupo) 
favoreceu a aprendizagem? 

     

Na apresentação dos conteúdos 
didáticos os professores utilizaram 
uma sequência lógica e  tempo 
adequado para cada tópico do 
programa trabalhado? 

     

Os professores relacionaram o 
conteúdo teórico com outras 
disciplinas e/ou com situações 
práticas do cotidiano? 

     

Os professores mostraram-se 
atualizados com as tendências da 
área em que as disciplinas estão 
inseridas? 

     

Permitiram  a participação, discussão 
e expressão das idéias dos alunos 
sobre os assuntos em estudo? 

     

Os professores indicaram bibliografia 
(livro, revistas, sites) durante as aulas 
presenciais, para aprofundamento 
dos conteúdos? 

     

 Péssimo Regular Bom Muito 
Bom Ótimo 

Reflita sobre o desempenho docente e 
escolha uma das alternativas abaixo para 
classificar a atuação dos professores em 
sala de aula. 

     

Avaliando os Professores 
Quanto ao desempenho do docente WEB 

 Nunca Raramente Às 
vezes 

Quase 
sempre Sempre 

Mostraram-se disponíveis e cumpriram o 
horário de atendimento extraclasse?      

Apresentaram clareza nas respostas dos e-
mails e mensagens enviados?      

Demonstraram rapidez e eficiência em 
responder as dúvidas dos alunos?      

Apresentaram clareza e coerência nos 
comentários das avaliações?      

Disponibilizaram tempo para as dúvidas dos 
alunos?      
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 Nunca Raramente Às 
vezes 

Quase 
sempre Sempre 

Quando você encontrou dificuldade no uso da 
ferramenta Moodle (plataforma) seu problema 
foi resolvido pela equipe EAD? 

     

Quanto ao relacionamento professor-aluno 

 Nunca Raramente Às 
vezes 

Quase 
sempre Sempre 

Houve respeito e cordialidade dos 
professores para com os alunos, dentro e fora 
da sala de aula? 

     

Houve conduta ética no relacionamento 
professores-aluno?      

Quanto a Avaliação de Aprendizagem 

 Nunca Raramente Às 
vezes 

Quase 
sempre Sempre 

A velocidade com que o conteúdos foram 
ministrados de forma adequada?      

A quantidade de exemplos e exercícios 
práticos foi adequada para o domínio dos 
conteúdos, auxiliando, de modo eficiente, a 
aprendizagem? 

     

Houve coerência entre o conteúdo das aulas 
e os instrumentos de avaliação 
apresentados? 

     

Houve clareza nos critérios de avaliação 
adotados?      

Os professores divulgaram os resultados das 
avaliações em tempo e local  combinados?      

Os professores analisaram e comentaram 
com os alunos os resultados de provas, 
testes e de outras atividades desenvolvidas, 
corrigindo erros e esclarecendo dúvidas? 

     

Avaliando a Infraestrutura física e material 

 Nunca Raramente Às 
vezes 

Quase 
Sempre Sempre 

As condições físicas das salas de aula 
(tamanho, iluminação, acústica, ventilação, 
mobiliário e limpeza) estavam adequadas 
para as aulas teóricas? 

     

Os demais espaços físicos, (tais como, 
sanitários e áreas de circulação, adequação, 
limpeza, manutenção) estavam adequados e 
em boas condições de uso? 

     

Os equipamentos para laboratório e recursos 
audiovisuais (quantidade, atualização,      
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 Nunca Raramente Às 
vezes 

Quase 
Sempre Sempre 

disponibilidade, manutenção, conservação) 
estavam adequados à necessidade dos 
alunos e professores? 

Houve qualidade do atendimento nas 
secretarias, nos procedimentos de matrícula e 
no apoio por meio da internet? 

     

O espaço físico: adequação para livros, 
estudos individuais e em grupos: (iluminação, 
ruído, mobiliário, tamanho das salas, 
equipamentos de som e vídeo, limpeza) 
estava adequado a necessidade dos alunos e 
professores? 

     

O acervo (disponibilidade da bibliografia 
indicada nos Projetos pedagógicos dos 
Cursos - PPC de cada curso, atualização, 
quantidade) está de acordo com o projeto 
pedagógico? 

     

A biblioteca possui uma localização fácil?      

Houve facilidade na retirada de itens do 
acervo e qualidade no atendimento?      

Auto-avaliação discente 

 Nunca Raramente Às 
vezes 

Quase 
sempre Sempre 

Você foi pontual e assíduo nas aulas 
presenciais?      

Antes das aulas você consultou (leitura) a 
bibliografia indicada?      

Houve respeito e conduta ética no 
relacionamento aluno-professor no que diz 
respeito a você? 

     

Nas atividades Web propostas na disciplina, 
você atuou com assiduidade e pontualidade?      

Você foi organizado no cumprimento das 
atividades na Web?      

Você relacionou-se bem com os colegas?      

Você procurou ajuda quando encontrou algum 
tipo de dificuldade no uso dessa ferramenta 
moodle (internet/atividades Web)? 

     

Você adquiriu conhecimentos nas disciplinas?      

Você foi perseverante (não desistiu diante das      
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 Nunca Raramente Às 
vezes 

Quase 
sempre Sempre 

dificuldades)? 

Você tem acesso à internet em sua 
residência?      

Quando as dúvidas surgiam, você entrou em 
contato com os professores solicitando ajuda?      

Avaliação Final 

 Péssimo Regular Bom Muito 
Bom Ótimo 

Quanto aos coordenadores do EAD, escolha 
uma opção definindo seu nível de satisfação 
quanto ao atendimento recebido 

     

Quanto aos setores e órgãos dirigentes (Pró-
reitorias, financeiro, entre outros), escolha uma 
opção definindo seu nível de satisfação quanto 
ao atendimento recebido 
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SINTESE 
Observa-se inicialmente um número expressivo de respondentes do Curso de Pedagogia, seguidos em 
menor número por estudantes dos cursos da área de Biologia e História o que inicialmente pode 
apresentar um viés a ser melhor aprofundado posteriormente pelos coordenadores dos respectivos 
cursos. 
Um elemento a observar é a tendência enunciada de que há superposição de conteúdos disciplinares, 
porém cabe avaliar se é complementaridade ou sobreposição. 
Ressalta-se na avaliação dos docentes que no âmbito geral as avaliações são positivas nas quais se 
identifica satisfação com o desempenho e postura do corpo docente. Apontou-se dificuldades maiores 
quanto às soluções de problemas com a plataforma moodle. 
As instalações, atendimento e infra-estrutura disponível também foram objeto de avaliação em sua 
maior parte positiva. 
No que se refere à auto-avaliação discente constata-se que há de se observar a menor quantidade de 
consultas prévias à bibliografia indicada pelas disciplinas. 


