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APRESENTAÇÃO
A comissão própria de avaliação é uma comissão instaurada internamente com a atribuição de conduzir os processos de avaliação

internos da instituição, de sistematização e da prestação das informações solicitadas pelos órgãos superiores de educação.

É missão da CPA, pela ação de autoavaliação, conhecer a realidade da instituição na qual atua, com a finalidade de propor melhorias

para o aperfeiçoamento do ensino ofertado à comunidade estudantil.

RESULTADOS
Os resultados obtidos nos trabalhos realizados pela CPA estão apresentados em forma de gráficos e tabelas, que demonstram as ações

desenvolvidas pelas Faculdades Gammon em 2018.

Nº Questões aplicadas no questionário

1 O professor comenta o plano de ensino da disciplina no início do semestre.

2 O plano de ensino contém: objetivos, conteúdos, avaliação e bibliografia.

3 O professor faz o agendamento prévio das avaliações.

4 O professor atualiza rotineiramente a frequência das respectivas aulas no sistema.

5 O professor atualiza rotineiramente as notas das respectivas avaliações no sistema.

6 O professor analisa os resultados das avaliações dos alunos (ex: comentários sobre a 

prova em sala de aulas).

7 O professor é receptivo às solicitações de orientação acadêmica (TCC e estágios

8 Qual o domínio do conteúdo, relativo a esta disciplina, pelo professor.

9 Qual a contribuição da didática do professor para a aprendizagem.

10 Qual a competência e pontualidade do professor quanto às suas funções.

11 Como é o relacionamento, abertura ao diálogo e esclarecimento de dúvidas do professor 

com os alunos.

12 Com que frequência o professor relaciona o conteúdo da disciplina e o exercício 

profissional.

13 Qual a sua avaliação da de como o professor organiza a apresentação (aula) do conteúdo 

da disciplina.

14 Qual a sua avaliação sobre o nível de aprofundamento do conteúdo na disciplina.

15 Qual a sua avaliação sobre o nº de avaliações em relação ao conteúdo da disciplina.

16 Qual a sua avaliação sobre o cumprimento do conteúdo e carga horária prevista para a 

disciplina.

17 As metodologias de ensino utilizadas pelo professor contribuem para seu aprendizado?

18 Como você avalia o número de práticas ministradas nesta disciplina.

19 Qual a disponibilidade em participar de atividades presenciais aos sábados. (só avaliar 

caso a disciplina contenha aulas práticas).

20 Qual a avaliação geral da disciplina.

21 Qual o seu comprometimento em realizar a atividade EAD.

22 Qual a sua avaliação sobre a atividade EAD enviada pelo professor nesta disciplina 

(conteúdo, questões, tempo...).

23 Na sua opinião, esta disciplina é adequada ao formato EAD (aos sábados).

Tabela 1. Questões aplicadas aos alunos sobre as disciplinas avaliadas. As

questões de 1 a 7 tiveram como opção de resposta 1 – sim, 2 – não e 3 – não

sei; as questões de 8 a 23 foram respondidas em uma escala de intensidade de 5

(a melhor avaliação) a 1 (a pior avaliação) ou não sei.
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Nº Questões aplicadas no questionário

1 Atendimento dos colaboradores do setor Administrativo.

2 Atendimento dos colaboradores da Biblioteca.

3 Atendimento dos colaboradores do setor Financeiro.

4 Atendimento dos colaboradores do setor de Apoio Acadêmico.

5 Atendimento dos colaboradores da manutenção geral, parques e jardins.

6 Atendimento dos colaboradores dos laboratórios gerais.

7 Atendimento dos colaboradores do laboratório de solos.

8 Atendimento dos colaboradores da sala dos professores.

10 Atendimento do Diretor Acadêmico.

11 Como você avalia a interação da  faculdade  com os meios de comunicação.

12 Como você avalia a interação da faculdade com as mídias sociais.

13 Como você avalia nosso site.

14 Como você avalia o programa em que são inseridos os conteúdos, faltas e notas.

15 Como você avalia a qualidade geral dos serviços prestados pelas Faculdades Gammon.

Tabela 2. Questões aplicadas aos alunos sobre o atendimento pelos

colaboradores e serviços prestados. As questões tiveram como opção de

resposta uma escala de intensidade variando de 5 (a melhor avaliação) a 1 (a

pior avaliação) ou não sei.

Figura 1. Avaliação geral dos professores quanto as disciplinas
do curso de agronomia noturno e integral.

Figura 2. Avaliação geral dos colaboradores e
serviços prestados.


