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 A  Avaliação Docente pelo Discente é um 
mecanismo que depende tanto dos alunos como dos 
professores para funcionar.

O incentivo à participação da pesquisa é essencial 
para construirmos uma universidade melhor. 

Confira o relato dos professores sobre
a importância da avaliação.

O período de avaliação é de 16/11  até 
28/02/2018

A pesquisa está disponível no 
Portal do Aluno ou no site

www.portal.ufsm/questionarios 



AVALIAR
É SOMAR

Olá! Eu sou a 
professora

Ísis Portolan do 
curso de Arquitetura 

e Urbanismo da 
UFSM. 

A avaliação dos discentes é 
de extrema importância. 

Ao refletir sobre ela 
podemos melhorar o 

desempenho de nossa 
profissão.

Em uma disciplina do 1o sem.,  
um aluno manifestou 

descontentamento pelo  
conteúdo da disciplina. A partir 
deste comentário procurei um 

curso de
capacitação no assunto e me 

senti motivada a apresentar os 
conteúdos inicias de forma mais 

profunda.



AVALIAR
É SOMAR

Olá!
Eu sou o Professor 
Cristiano Roos do 
Departamento de 

Engenharia de 
Produção da UFSM.

A minha experiência com a 
avaliação docente tem sido 

muito boa. 
As disciplinas que eu 

ministro foram avaliadas 
nos últimos três semestres.

Consegui melhorar as disciplinas 
a partir de sugestões feitas pelos 

alunos. Foram sugestões 
pontuais implementadas, como 

por exemplo, explicações 
práticas sobre finanças pessoais, 

disponibilização de todos os 
slides de aula no Moodle, 

explicações práticas sobre como 
a disciplina se aplica ao 

respectivo curso de graduação.



AVALIAR
É SOMAR

Olá! 
Sou o professor 
Deividi da Silva 
Pereira do curso 
de Eng. Civil da 

UFSM!

A  disciplina 
Infraestrutura de 

Transportes (

 

TRP-1001) que 
ministro ganhou algumas 
modificações após a Av. 

Docente. 

Foram solicitadas 
modificações pontuais em 

aulas mais teóricas, a fim de 
torná-las mais atrativas e 

será implementada uma lista 
de exercícios resolvidos e 

comentados para contribuir 
para o entendimento da 

matéria.
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