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1. O programa da disciplina foi apresentado pelo professor (objetivos, conteúdo 

a ser desenvolvido e bibliografia). 

 

2. O professor cumpriu o programa da disciplina apresentado. 

 

3. O professor demonstra domínio sobre o conteúdo apresentado, tratando-o 

com clareza e objetividade. 

 

4. O professor estabelece relações entre os conteúdos da sua disciplina com os 

conteúdos das demais disciplinas, contribuindo com a formação profissional. 
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5. O professor comparece às aulas e cumpre os horários de início e de término 

das mesmas. 

 

6. O professor mostra-se disponível para tirar dúvidas sobre a disciplina e o 

conteúdo ministrado. 

 

7. O professor utiliza metodologia (técnicas de ensino) adequada à 

aprendizagem. 

 

8. O professor utiliza os recursos didáticos disponíveis, favorecendo a 

aprendizagem. 
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9. O professor estimula a utilização de materiais complementares (livros, sites, 

periódicos on-line, áudio, vídeos, entre outros). 

 

10. O professor elabora avaliações compatíveis com os conteúdos ministrados 

em aula. 

 

11. Após as avaliações, o professor discute as questões e esclarece a nota 

atribuída. 

 

12. O professor ouve críticas, opiniões e sugestões referentes às suas aulas, 

mostrando-se aberto ao diálogo. 
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13. O professor apresenta uma postura de respeito mútuo, preservando a 

imagem da Instituição, dos colegas, e dos acadêmicos. 

 

14. O professor tem aluno de pós-graduação em docência orientada que ministra 

aulas teóricas ou práticas para a turma? 

 

15. O professor supervisiona de forma permanente o aluno de pós-graduação 

durante a docência orientada. 

 

16. O professor cumpre a Resolução UFSM N. 018/2008, que estabelece que 

seja ministrada no máximo 30% da carga horária da disciplina em docência 

orientada. 
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17. Como discente, eu me comprometi com as atividades propostas pelo 

professor que acabei de avaliar (fui assíduo nas aulas, respeitei os horários 

de aula chegando e saindo nos horários previstos, dediquei-me aos 

exercícios, trabalhos, provas e debates propostos pelo professor em aula). 

 

TABELA RESUMO 

Questão Alternativas Questionários 
respondidos 

Resposta Percentual Média 

1.1 - O programa da disciplina foi 
apresentado pelo professor (objetivos, 
conteúdo a ser desenvolvido e 
bibliografia). 

1-Discordo totalmente 3233 162 5,01% 8,96 

2-Discordo em parte 147 4,55% 

3-Não concordo nem 
discordo 

85 2,63% 

4-Concordo em parte 359 11,10% 

5-Concordo totalmente 2350 72,69% 

6-Não sei responder 130 4,02% 

1.2 - O professor cumpriu o programa da 
disciplina apresentado. 

1-Discordo totalmente 3233 143 4,42% 8,92 

2-Discordo em parte 160 4,95% 

3-Não concordo nem 
discordo 

110 3,40% 

4-Concordo em parte 378 11,69% 

5-Concordo totalmente 2273 70,31% 

6-Não sei responder 169 5,23% 

1.3 - O professor demonstra domínio 
sobre o conteúdo apresentado, 
tratando-o com clareza e objetividade. 

1-Discordo totalmente 3233 117 3,62% 8,92 

2-Discordo em parte 183 5,66% 

3-Não concordo nem 
discordo 

101 3,12% 

4-Concordo em parte 468 14,48% 

5-Concordo totalmente 2248 69,53% 

6-Não sei responder 116 3,59% 

1.4 - O professor estabelece relações 
entre os conteúdos da sua disciplina 
com os conteúdos das demais 
disciplinas, contribuindo com a 
formação profissional. 

1-Discordo totalmente 3233 149 4,61% 8,77 

2-Discordo em parte 156 4,83% 

3-Não concordo nem 
discordo 

150 4,64% 

4-Concordo em parte 547 16,92% 

5-Concordo totalmente 2116 65,45% 

6-Não sei responder 115 3,56% 
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1.5 - O professor comparece às aulas e 
cumpre os horários de início e de 
término das mesmas. 

1-Discordo totalmente 3233 164 5,07% 8,90 

2-Discordo em parte 183 5,66% 

3-Não concordo nem 
discordo 

81 2,51% 

4-Concordo em parte 357 11,04% 

5-Concordo totalmente 2353 72,78% 

6-Não sei responder 95 2,94% 

1.6 - O professor mostra-se disponível 
para tirar dúvidas sobre a disciplina e o 
conteúdo ministrado. 

1-Discordo totalmente 3233 118 3,65% 9,09 

2-Discordo em parte 107 3,31% 

3-Não concordo nem 
discordo 

129 3,99% 

4-Concordo em parte 354 10,95% 

5-Concordo totalmente 2389 73,89% 

6-Não sei responder 136 4,21% 

1.7 - O professor utiliza metodologia 
(técnicas de ensino) adequada à 
aprendizagem. 

1-Discordo totalmente 3233 175 5,41% 8,60 

2-Discordo em parte 209 6,46% 

3-Não concordo nem 
discordo 

139 4,30% 

4-Concordo em parte 585 18,09% 

5-Concordo totalmente 2010 62,17% 

6-Não sei responder 115 3,56% 

1.8 - O professor utiliza os recursos 
didáticos disponíveis, favorecendo a 
aprendizagem. 

1-Discordo totalmente 3233 146 4,52% 8,69 

2-Discordo em parte 185 5,72% 

3-Não concordo nem 
discordo 

174 5,38% 

4-Concordo em parte 564 17,45% 

5-Concordo totalmente 2051 63,44% 

6-Não sei responder 113 3,50% 

1.9 - O professor estimula a utilização 
de materiais complementares (livros, 
sites, periódicos on-line, áudio, vídeos, 
entre outros). 

1-Discordo totalmente 3233 147 4,55% 8,64 

2-Discordo em parte 153 4,73% 

3-Não concordo nem 
discordo 

229 7,08% 

4-Concordo em parte 600 18,56% 

5-Concordo totalmente 1966 60,81% 

6-Não sei responder 138 4,27% 

1.10 - O professor elabora avaliações 
compatíveis com os conteúdos 
ministrados em aula. 

1-Discordo totalmente 3233 156 4,83% 8,82 

2-Discordo em parte 168 5,20% 

3-Não concordo nem 
discordo 

123 3,80% 

4-Concordo em parte 434 13,42% 

5-Concordo totalmente 2190 67,74% 

6-Não sei responder 162 5,01% 

  



 

 

8 Centro de Ciências da Saúde – CCS 

1.11 - Após as avaliações, o professor 
discute as questões e esclarece a nota 
atribuída. 

1-Discordo totalmente 3233 323 9,99% 8,18 

2-Discordo em parte 178 5,51% 

3-Não concordo nem 
discordo 

230 7,11% 

4-Concordo em parte 405 12,53% 

5-Concordo totalmente 1825 56,45% 

6-Não sei responder 272 8,41% 

1.12 - O professor ouve críticas, 
opiniões e sugestões referentes às 
suas aulas, mostrando-se aberto ao 
diálogo. 

1-Discordo totalmente 3233 179 5,54% 8,67 

2-Discordo em parte 149 4,61% 

3-Não concordo nem 
discordo 

233 7,21% 

4-Concordo em parte 381 11,78% 

5-Concordo totalmente 2073 64,12% 

6-Não sei responder 218 6,74% 

1.13 - O professor apresenta uma 
postura de respeito mútuo, 
preservando a imagem da Instituição, 
dos colegas, e dos acadêmicos. 

1-Discordo totalmente 3233 114 3,53% 9,24 

2-Discordo em parte 93 2,88% 

3-Não concordo nem 
discordo 

94 2,91% 

4-Concordo em parte 251 7,76% 

5-Concordo totalmente 2555 79,03% 

6-Não sei responder 126 3,90% 

1.14 - O professor tem aluno de pós-
graduação em docência orientada que 
ministra aulas teóricas ou práticas para 
a turma? 

1-Sim 3233 672 20,79% * 

2-Não 2561 79,21% 

1.15 - O professor supervisiona de 
forma permanente o aluno de pós-
graduação durante a docência 
orientada. 

1-Discordo totalmente 668 69 10,33% * 

2-Discordo em parte 34 5,09% 

3-Não concordo nem 
discordo 

34 5,09% 

4-Concordo em parte 78 11,68% 

5-Concordo totalmente 377 56,44% 

6-Não sei responder 76 11,38% 

1.16 - O professor cumpre a Resolução 
UFSM N. 018/2008, que estabelece 
que seja ministrada no máximo 30% da 
carga horária da disciplina em 
docência orientada. 

1-Discordo totalmente 666 49 7,36% * 

2-Discordo em parte 16 2,40% 

3-Não concordo nem 
discordo 

23 3,45% 

4-Concordo em parte 34 5,11% 

5-Concordo totalmente 431 64,71% 

6-Não sei responder 113 16,97% 

Como discente, eu me comprometi 
com as atividades propostas pelo 
professor que acabei de avaliar (fui 
assíduo nas aulas, respeitei os horários 
de aula chegando e saindo nos 
horários previstos, dediquei-me aos 
exercícios, trabalhos, provas e debates 
propostos pelo professor em aula). 

1-Discordo totalmente 3233 27 0,84% * 

2-Discordo em parte 28 0,87% 

3-Não concordo nem 
discordo 

57 1,76% 

4-Concordo em parte 566 17,51% 

5-Concordo totalmente 2391 73,96% 

6-Não sei responder 164 5,07% 

*Ressaltamos que as médias alcançadas nas afirmativas 14 à 17 não serão computadas 

no cálculo da nota que incidirá na progressão docente. 
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