
 

 

Avaliação Curso de Pós-Graduação 
Solicitamos o preenchimento das questões a seguir para a avaliação da disciplina realizada por você 
nesta Instituição. Aponte sugestões, falhas e alternativas para que possamos estar sempre de 
acordo com suas expectativas. 

 
 

Assinale a nota (de 1 a 5) que melhor expresse sua opinião, sendo 5 a de maior peso: 
 

  5- Sempre   4- Muitas Vezes   3- Às vezes    2- Raramente    1- Nunca 
 

 Procure avaliar sua participação      
  5 4 3 2 1 
1 Sou  responsável no cumprimento dos horários de aula      
2 Tenho bom relacionamento com os professores       
3 Tenho bom relacionamento com os colegas      
4 Realizo atividades propostas em aula      
5 Estudo fora do horário de aula      
6 Busco e utilizo outras referências para o estudo além daquelas indicadas pelo professor      
7 Tenho iniciativa para resolver eventual falta de embasamento para acompanhar a turma      
8 Participo com interesse e empenho das atividades propostas      
9 Considero-me um bom estudante      
 
Avalie os tópicos propostos para o desempenho do professor. 

 PROFESSOR:      
 Avalie o professor nos seguintes aspectos: 5 4 3 2 1 

10 Demonstra interesse pelos estudantes      
11 Explica a relação dos conteúdos das aulas com as aulas anteriores      
12 Responde com cuidado às perguntas dos estudantes      
13 Usa procedimentos variados (seminários, painéis...) em sala de aula      
14 Enfatiza os pontos importantes      
15 Propõe desafios estimulantes com relação à disciplina      
16 Faz apresentações do conteúdo de forma entusiástica      
17 Oferece comentários construtivos ao estudante      
18 Explica como os alunos seriam avaliados      
19 As avaliações refletem os pontos importantes da disciplina      
20 Os trabalhos exigidos são importantes para minha formação      
21 Os assuntos abordados são de interesse para o desenvolvimento pessoal e profissional      
 

22. Pontos Fortes 23. Pontos Fracos 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 Avalie os seguintes aspectos em relação à disciplina:      
 DISCIPLINA: 5 4 3 2 1 

24 A relevância da disciplina para minha formação profissional ...............................               
25 Aplicabilidade da disciplina na atividade profissional       
26 A inter-relação da disciplina com as demais do curso      
27 Conteúdo atualizado      
 
28. Utilize o espaço a seguir para fazer seus comentários: 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 


