SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO/PROPLAN
PROACAD
AVALIAÇÃO DO DOCENTE PELO DISCENTE
CURSO DE GRADUAÇÃO: ___________________________________________
NOME DO DOCENTE: ______________________________________________
DISCIPLINA: _____________________________________________________
Semestre: __________
Prezado(a) aluno(a):
A sua opinião é importante para que possamos melhorar cada vez mais o nível dos Cursos de
Graduação da UFPE. Por esse motivo, solicitamos que responda a este formulário, sobre o
desempenho de seu (sua) professor (a), de forma sincera.
É importante salientar que garantimos o anonimato de suas respostas.
Contamos com você, obrigado.
Durante o semestre, o professor:
I – Plano de Ensino
1- Apresentou e discutiu o plano de ensino da disciplina?
Sim (__)
Não (__)
Não completamente (__) Não sei responder (___)
2- Explicou a metodologia de ensino e a forma de avaliação que seriam utilizadas durante a
disciplina?
Sim (__)
Não (__)
Não completamente (__) Não sei responder (___)
3- Apresentou a bibliografia referente à disciplina e sugeriu textos complementares?
Sim (__)
Não (__)
Não completamente (__) Não sei responder (___)
4- Apresentou o significado e a importância da disciplina para o curso?
Sim (__)
Não (__)
Não completamente (__) Não sei responder (___)
5- Tem cumprido o cronograma previsto de apresentação do conteúdo?
Sim (__) Não (__) Não completamente (__) Não sei responder(_ )
As próximas questões devem ser respondidas numericamente, de acordo com a escala abaixo.
1
Nunca

2
3
Quase
Nunca

4
5
Poucas
Vezes

AVALIAÇÃO
6
7
8
9
Muitas
Quase
Vezes
Sempre

10

11
Não sei
Sempre Responder

II – O perfil do docente nesta disciplina
12345-

Compareceu às aulas? ______
Foi Pontual? _____
Utilizou o tempo da aula de forma proveitosa para apresentação do conteúdo?____
Estabeleceu uma relação respeitosa com os alunos? _____
Apresentou disponibilidade para orientar ou responder questões quando solicitado por
alunos, durante as aulas e em horário extraclasse? _____

II – Metodologia de Ensino
123456-

Demonstrou clareza e organização na apresentação dos conteúdos? _____
Demonstrou ter domínio do conteúdo? ____
Orientou com clareza os trabalhos/exercícios solicitados? _____
Incentivou a participação dos alunos durante as aulas? _____
Usou uma metodologia que favoreceu o seu aprendizado? _____
Utilizou exemplos, exercícios e questões exploratórias para facilitar a aprendizagem?
_____
7- Usou recursos didáticos que favoreceram o seu aprendizado? ______
IV – Processo de Avaliação
1234-

Estabeleceu, de forma clara, os critérios de avaliação da disciplina? _____
Utilizou práticas avaliativas que valorizam a reflexão e a solução de problemas? _____
Realizou uma avaliação coerente com o conteúdo programático desenvolvido? ______
Utilizou a avaliação, após sua realização, como oportunidade de aprendizagem e de
retomada de conteúdos? ______
5- Cumpriu os prazos estabelecidos para atribuição e divulgação de notas? ______
V – Auto-avaliação do Discente
Gostaríamos que você fizesse uma avaliação do seu comportamento como aluno nesta
disciplina, que está sendo avaliada:
1-Compareceu às aulas? _____
2-Foi pontual? _____
3-Manteve interesse pelo estudo?_____
Por fim, gostaríamos de saber um pouco sobre as suas expectativas quanto ao seu
desempenho e aos seus hábitos de estudo:
1- A julgar pelo seu rendimento até agora, que média você acredita que terá nesta
disciplina? ___________
2- Durante o semestre, quantas horas de estudo em média, por semana, você dedicou a esta
disciplina? _________ horas.
3- Neste semestre, nos momentos em que você se dedicou a estudar esta disciplina, você
diria que:
( ) Estudou na maioria das vezes sozinho
( ) Estudou na maioria das vezes em grupo
( ) Estudou metade das vezes sozinho e na outra metade, em grupo.
4- Você tem algum comentário adicional que gostaria de deixar registrado?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

