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Avaliação 
docente 
                    FEAC 

A avaliação do docente pelos discentes da FEAC representa um 
importante instrumento de aferição e conhecimento da qualidade 

de ensino oferecido. Permite aos estudantes a participação efetiva 
na busca pela excelência do ensino e aos professores os retornos 

necessários ao bom andamento de suas práticas didático-

pedagógicas. Com os resultados desta avaliação é possível rever, 
planejar e aplicar ações que visem a constante busca pela 

melhoria do relacionamento professor/aluno.  

Por isso, convidamos você a preencher um 

questionário de avaliação de cada um dos seus 

professores deste semestre. 

Período: 25 a 29 de março  

01 a 05 de abril 
Local: Laboratórios da FEAC  

 
Organização:  

Coordenação Pedagógica e de Avaliação 
 

              



 
 

 

2 
 

 

Sobre o questionário: 

O questionário apresenta 11 tópicos cujas respostas podem 
ser sim/não/não se aplica ou respostas em que o aluno 

deverá atribuir uma nota de 1 a 10 para os professores. Nesse 
caso, devem seguir a lógica de quanto melhor a avaliação 

maior a nota. Por exemplo, quanto mais assíduo for o 
professor maior a nota, quanto maior a clareza demonstrada 
em suas aulas maior a nota, e assim por diante. 

Abaixo segue breve texto para esclarecimento dos tópicos a 

serem avaliados. 

1) Apresentação do conteúdo programático e definição dos critérios 
de avaliação 

Responda sim se o(a) professor(a) tiver apresentado e discutido o 

conteúdo programático e os critérios de avaliação com a turma no início 
do semestre. Caso contrário, a resposta deve ser não. 

2) Domínio do conteúdo programático  

Avalie se o(a) professor(a) tem domínio do conteúdo da disciplina sob sua 

responsabilidade e atribua uma nota de 1 a 10.  

3) Sequência na abordagem do conteúdo programático  

Avalie se as aulas do(a) professor(a) seguem uma sequência condizente 
com o conteúdo programático e se o mesmo foi cumprido.  

4) Clareza na exposição dos assuntos 

Avalie se o(a) professor(a) possui clareza em sua comunicação.  

5) Assiduidade 

Avalie se o(a) professor(a) é assíduo, ou seja, se ministra (comparece) 

regularmente as aulas.  

6) Pontualidade 

Avalie se o(a) professor(a) é pontual em relação ao início e término do 
horário de aulas.  
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Sobre a aplicação: 

• Os questionários serão preenchidos virtualmente nos 
laboratórios da FEAC no período entre 25 a 29 de março e 
01 a 05 de abril de 2019. Cada turma terá um horário 
correspondente para avaliação. Veja o quadro abaixo e se 

informe para não perder essa oportunidade! 

7) Divulgação dos resultados das avaliações dentro do prazo 
estipulado (até 20 dias após a aplicação da avaliação) 

Avalie se o(a) professor(a) divulgou os resultados das avaliações dentro do 

prazo máximo estipulado.  

8) Disponibilidade para atendimento ao aluno 

Avalie se o(a) professor(a) demonstra disponibilidade para atender os 

estudantes fora do horário das aulas, especialmente dispondo de um 
horário para tirar dúvidas referentes à disciplina (pessoalmente e/ou à 
distância). Caso o aluno nunca tenha buscado atendimento marcar opção 

“não se aplica”.  

9) Qualidade do atendimento do aluno 

Avalie se o(a) professor(a) se compromete com a efetiva aprendizagem dos 

estudantes, tirando suas dúvidas e buscando melhor atendê-los fora de 
sala de aula. 

10) Coerência entre o ensinado e o exigido nas avaliações 

Avalie se as atividades de avaliação aplicados pelo(a) professor(a) foram 
compatíveis com os conteúdos desenvolvidos na disciplina.  

11) Cordialidade 

Avalie se o(a) professor(a) sempre manteve atitudes adequadas diante da 

diversidade sociocultural, apresentando respeito, consideração e cortesia 
no trato com todos os alunos(as). 

12) Comentários adicionais, se julgar necessários 

Livre. 
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Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

25/mar 26/mar 27/mar 28/mar 29/mar 01/abr 02/abr 03/abr 04/abr 05/abr

4ºperíodo 

Economia 

(diurno)                 

(07:30-09:00)       

Sala 113

2ºperíodo 

Contábeis 

(diurno)                 

(07:30-09:00)       

Sala 113 

2ºperíodo 

Economia 

(diurno)                 

(11:00-12:30)        

Sala 113

6ºperíodo 

Contábeis 

(diurno)                 

(07:30-09:00)        

Sala 113

6ºperíodo 

Economia 

(diurno)                

(07:30-09:00)       

Sala 113

 4º período 

Administração 

(diurno)                

(07:30-09:00)       

Sala 113

2º período 

Administração 

(noturno)          

(19:00-20:30)        

Sala 206

2º período 

Administração 

(diurno)              

(07:30-09:00)       

Sala 113

8º período 

Administração 

(diurno)             

(07:30-09:00)       

Sala 113    

8º período 

Administração 

(noturno)            

(19:00-20:00)        

Sala 113

8ºperíodo 

Economia 

(diurno)                 

(09:00-10:30)       

Sala 113

8ºperíodo 

Contábeis 

(diurno)                 

(09:00-10:30)        

Sala 113

4ºperíodo 

Contábeis 

(noturno)                 

(19:00-20:20)        

Sala 113

6º período 

Administração 

(diurno)                   

(08:00-10:00)       

Sala 206

 5º período 

Economia 

(noturno)                  

(18:00-20:00)       

Sala 113

 3º período 

Administração 

(noturno)           

(19:00-20:30)        

Sala 113

5ºperíodo 

Contábeis 

(noturno)                 

(19:00-20:20)        

Sala 113

4ºperíodo 

Contábeis 

(diurno)                 

(09:30-11:00)        

Sala 113

 4º período 

Administração 

(noturno)             

(19:00-20:30)        

Sala 113

5º período 

Administração 

(noturno)               

(20:00-21:40)        

Sala 113

1º período 

Economia 

(noturno)                  

(18:00-19:00 

ou 20:30-

21:00)       

Sala 113 

7º período 

Economia 

(noturno)                  

(18:00-19:00 

ou 20:30-

21:00)                 

Sala 113

6ºperíodo 

Contábeis 

(noturno)                 

(20:20-22:00)        

Sala 113

 1º período 

Administração 

(noturno)              

(19:00-20:20)        

Sala 206

3º período 

Economia 

(noturno)                  

(18:00-19:00 

ou 20:30-

21:30)              

Sala 113

10ºperíodo 

Contábeis 

(noturno)                 

(20:20-22:00)        

Sala 113

7º período 

Administração 

(noturno)              

(19:00-20:30)        

Sala 113

9ºperíodo 

Contábeis 

(noturno)                 

(19:00-20:30)       

Sala 113 

1ºperíodo 

Contábeis 

(noturno)                 

(19:00-20:20)       

Sala 113 

 6º período 

Administração 

(noturno)         

(19:00-20:20)        

Sala 206

8ºperíodo 

Contábeis 

(noturno)                 

(20:00-21:30)        

Sala 113

2ºperíodo 

Contábeis 

(noturno)                 

(19:00-20:20)        

Sala 206

7ºperíodo 

Contábeis 

(noturno)                 

(20:20-22:00)        

Sala 206

3ºperíodo 

Contábeis 

(noturno)                  

(20:20-22:00)       

Sala 206

 
A divulgação do resultado desta avaliação somente 

será feita  
após o encerramento do semestre letivo.  

Contamos com o seu bom senso e com sua 
sinceridade. 

 


