
 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DISCENTES 

Prezado(a) aluno(a), 

Este formulário integra o projeto de Autoavaliação Institucional da UNIFACCAMP e tem como 
objetivo coletar dados para a avaliação dos cursos, com foco principal nas disciplinas e nos respectivos 
processos de ensino-aprendizagem. 

Solicitamos o preenchimento do instrumento com postura crítica e consciente, pois seus resultados 
permitirão a reflexão sobre a qualidade do ensino ministrado e a sistematização de informações para 
subsidiar o planejamento e as decisões institucionais. A autoavaliação estará disponível no período do dia 
15 de abril ao dia 26 de maio, 

Para responder às questões utilize a escala numérica de 1 até 5, considerando que o valor 1 
corresponde ao pior desempenho e o 5 ao melhor desempenho, existindo a possibilidade de atribuir 
valores decimais, como por exemplo: 3,4, ou 4,2, ou 4,8, etc. 

Participe! 

 

ITENS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA 

1. O plano de ensino da disciplina representa um contrato de trabalho entre professor e alunos dando a 
estas condições de organizar-se antecipadamente para as tarefas que serão exigidas ao longo do semestre. 
Geralmente contém: objetivos, conteúdos, sistema de avaliação e atividades a serem realizadas. O plano foi 
apresentado e contém os itens essenciais. 

 

2. A totalidade dos conteúdos previstos para a disciplina foi desenvolvida.  

3. Os objetivos de aprendizagem da disciplina foram alcançados.  

4.  A disciplina contribuiu como desenvolvimento da capacidade intelectual do aluno, não se restringindo à 
memorização. 

 

5. A carga horária total da disciplina foi cumprida e bem aproveitada. 
 

6. A disciplina incluiu exercícios, trabalhos práticos e outros. 
 

7. A disciplina usou efetivamente os conhecimentos exigidos como pré-requisitos.  
 

8. Tenho conhecimento dos cursos de nivelamento e monitoria oferecidos pela instituição, dando suporte 
às disciplinas. 

 

9. Estou satisfeito com o que aprendi na disciplina. 
 

ITENS DE AVALIAÇÃO DOCENTE 

1. Demonstrou segurança na exposição dos conteúdos, expondo-os com clareza e destacando aspectos 
importantes da matéria. 

 

2. Enriqueceu as aulas com resultados de pesquisa e/ou bibliografia atualizada.  

3. Desenvolveu as aulas com objetividade, utilizando recursos e procedimentos apropriados.  

4. Incentivou a participação dos alunos, acatando o seu questionamento crítico e suas contribuições. 
 

5. Exigiu raciocínio crítico dos alunos. 
 

6. Estabeleceu um relacionamento positivo com os alunos, mostrando-se disponível para atendê-los 
sempre que possível. 

 

7. Apresentou e deixou claros os procedimentos e critérios de avaliação.  
 



 

 

 

8. Publicou as notas em tempo hábil. 
 

9. Utilizou instrumentos (provas, trabalhos, etc...) de avaliação compatíveis com os conhecimentos, 
habilidades e atitudes desenvolvidas na disciplina. 

 

10. Analisou com os alunos os resultados das avaliações e esclareceu dúvidas. 
 

11. Estabeleceu relações entre conteúdos de sua disciplina e os conteúdos das demais disciplinas que 
compõem o todo do curso. 

 

ITENS DE AVALIAÇÃO DO CURSO 

1. O curso contribui para o desenvolvimento da comunidade.  

2. O curso oferece incentivo à pesquisa e  Iniciação Científica.  

3. Estou satisfeito com o que estou aprendendo no curso.  

4. Tenho fácil acesso à coordenação do curso quando necessário. 
 

5. As informações sobre estágios obrigatórios e Atividades Acadêmicas Cientifico Culturais são colocadas 
de forma clara. 

 

6. Recebo informações sobre Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) 
 

7. Estou satisfeito com o que o curso me oferece. 
 

8. O curso oferece atividades de Extensão Universitária e Pós Graduação. 
 

INFORMAR A NOTA SE SEU CURSO FAZ USO DO LABORATÓRIOS, CASO CONTRÁRIO SELECIONE A OPÇÃO NÃO SE 
APLICA. 

9. O Laboratório de seu curso apresenta materiais e equipamentos adequados. (Somente para alunos dos 
cursos que utilizam laboratório, demais alunos assinalar NÃO SE APLICA) 

 

10. Existe regulamento com exposições claras para o uso do laboratório. (Somente para alunos dos cursos 
que utilizam laboratório, demais alunos assinalar NÃO SE APLICA) 

 

11. Uso equipamento de proteção quando realizo atividades no laboratório. (Somente para alunos dos 
cursos que utilizam laboratório, demais alunos assinalar NÃO SE APLICA) 

 

12. Os professores das disciplinas específicas fazem uso do laboratório. (Somente para alunos dos cursos 
que utilizam laboratório, demais alunos assinalar NÃO SE APLICA) 

 

13. Tenho conhecimento do Núcleo de Prática Jurídica é dotado de instalações físicas que atendem às 
características de centro de ensino e simulação de situações jurídicas, com ambientes para realização 
de atividades reais e simuladas. (Somente para alunos de Direito, demais alunos assinalar NÃO SE 
APLICA) 

 

ITENS DE DESEMPENHO ALUNO 

1. Assiduidade e pontualidade em sala de aula.  

Participação nas aulas com formulação de questões e sugestões para ampliação do conhecimento e 
crescimento do grupo. 

 

Consulta à bibliografia indicada pelo professor.  

Capacidade de relacionar o conteúdo da disciplina com outros conteúdos ou fatos já conhecidos.  

Capacidade em leitura e escrita em língua portuguesa.  



 

 

 

 

Capacidade em leitura e escrita em língua estrangeira.  

Busca de esclarecimentos das dúvidas referentes à disciplina, consultando o professor, o monitor e os 
colegas. 

 

Capacidade de manter um clima de respeito mútuo e ético em sala de aula.  

ITENS DE AVALIAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

1. A biblioteca está atendendo a necessidade das disciplinas que estão sendo cursadas.  

2. O espaço físico da biblioteca é adequado.  

3. O ambiente físico para as aulas é adequado.  

4. Existem equipamentos que não estão funcionando. (Catracas, multimídias, etc.)  

5. Você se sente seguro dentro das instalações da instituição. 
 

6. A Instituição proporciona bolsas de estudo e Iniciação Científica. 
 

7. Tenho conhecimento dos cursos e Extensão e Pós Graduação oferecidos pela Instituição. 
 

8. Tenho conhecimento da atuação da Comissão Própria de Avaliação (CPA). 
 

9. Tenho conhecimento da Missão da Instituição. 
 

10. Tenho conhecimento dos resultados das avaliações efetuadas pela CPA. 
 

11. O Portal Acadêmico tem boa acessibilidade e fácil interação.  
 

12. As informações contidas no website são claras, objetivas e suficientes. 
 

13. Estou satisfeito com a atuação da Ouvidoria. 
 

14. A equipe administrativa é suficiente para atender a necessidade da clientela. 
 

15. As Instalações sanitárias são adequadas e suficientes para atendimento da clientela. 
 

16. Estou satisfeito com o nível de limpeza e higiene nas instalações da Instituição. 
 

COMENTÁRIOS 

17. Se desejar, registre o seu elogio. Peço que informe o departamento e o comentário.  

18. Se desejar, registre a sua reclamação ou crítica. Peço que informe o departamento e o comentário.  

19. Se desejar, registre a sua sugestão. Peço que informe o departamento e o comentário.  


