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Instrumento de avaliação discente do Curso de Engenharia Florestal – CESNORS – ANO 2010
Total de acadêmicos participantes: 191

QUESTÕES FORMULADAS RESPOSTA (%)
parcialmente

satisfatório (a) satisfatório (a) insatisfatório (a) desconheço
1 O recebimento de informações sobre os planos de ensino das disciplinas é: 40,83 48,18 7,85 3,14
2 O atendimento de expectativas em relação às disciplinas ofertadas no curso é: 25,65 63,35 11 0
3 A distribuição das cargas horárias das disciplinas é: 30 51,05 18,95 0
4 A integração feita entre as disciplinas do curso é: 35,26 54,21 9,47 1,06
5 As formas alternativas de trabalho em sala de aula são: 24,87 56,61 18 0,53
6 A interação entre atividades práticas e teóricas é: 19,9 47,12 32,46 0,52
7 O desenvolvimento do espírito crítico-reflexivo do aluno é: 30,91 61,82 6,06 1,21
8 A forma de utilização do tempo disponível para aula é: 35,6 50,26 13,61 0,52
9 A utilização de formas diversificadas de avaliação é: 24,87 47,09 27,51 0,53

10 A compatibilidade entre o nível dos conhecimentos exigidos nas avaliações com o desenvolvimento em aula é: 29,03 53,23 17,74 0
11 A preocupação do professor em resolver eventuais problemas de relacionamento é: 33,86 41,27 16,93 7,94
12 A disponibilidade do professor para atendimento aos alunos é: 59,26 33,33 6,35 1,06
13 A assiduidade e responsabilidade do professor e domínio do conteúdo da disciplina é: 56,91 36,7 5,85 0,54
14 Sua motivação para frequentar as disciplinas do curso é: 48,66 43,85 7,49 0
15 Sua pontualidade na entrega dos trabalhos acadêmicos é: 86,74 12,15 1,1 0
16 As condições físicas das salas de aula são: 45,81 42,46 11,73 0
17 As condições dos laboratórios para as aulas práticas são: 19,44 67,22 13,33 0
18 O acervo da biblioteca é: 7,1 35,52 57,38 0
19 O acesso aos equipamentos de informática e à internet é: 27,07 43,65 29,28 0
20 As refeições no RU, com relação aos horários, qualidade, quantidade e acessibilidade são: 43,82 45,51 10,67 0

SIM Parcialmente NÃO
21 Você tem conhecimento do PPC? 29,1 50,79 20,1
22 Você é favorável a uma reformulação do PPC? 73,6 0,56 25,84
23 A proposta de DCG's ofertadas cumpre seu papel na complementaridade, aprofundamento e atualização? 45,25 41,34 13,4
24 Há incentivos para participação em atividades extra-classe? 41,44 39,78 18,78
25 Você se considera motivado para realizar as ACG's? 49,73 31,69 18,58
26 A coordenação do curso cumpre com os objetivos contido no projeto do Curso, buscando sempre sua melhoria? 68,58 28,56 2,86
27 A coordenação do curso atua para atender as necessidades dos alunos? 72,47 25,28 2,25
28 Você tem sugestões quanto aos horários das disciplinas? 32,79 0 67,21
29 Você costuma utilizar a biblioteca? 71,75 24,29 3,95

Algumas sugestões:
Mais aulas práticas e viagens;
Cumprimento do sistema seriado;
Melhor aproveitamento do tempo: turno único, mais tempo para projetos e atividades extra-classe;
Maior diálogo com professores;
Maior carga horária de disciplinas profissionalizantes;
Cumprimento do prazo de divulgação de notas;
Biblioteca maior com maior acervo;
RU com horário mais amplo para almoço;
Parada de ônibus coberta;
Melhoria do acesso ao RU em dias de chuva;
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Melhores condições da cantina
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