
GRADUAÇÃO: CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS – 

CCSH 

 

 

Tabela 1 – Avaliação Docente: CCSH 

 

Alunos Professores Disciplinas Questionários Questionários Respondidos Percentual de Questionários Respondidos 

3383 254 436 16360 4378* 27% 

 

*Os percentuais apresentados abaixo são cálculos referentes ao número de questionários 

respondidos, exceto para as questões 1.15 e 1.16, pois não são questões de resposta 

obrigatória. 

 

1.1 - O programa da disciplina foi apresentado pelo professor (objetivos, 

conteúdo a ser desenvolvido e bibliografia). 

 

Figura 1 – Percentual de respostas: questão 1.1 

 

1.2 - O professor comparece às aulas e cumpre os horários de início e de término 

das mesmas. 

 

Figura 2 - Percentual de respostas: questão 1.2 



1.3 - O professor utiliza de forma adequada os recursos didáticos disponíveis, 

favorecendo a aprendizagem. 

 

Figura 3 - Percentual de respostas: questão 1.3 

 

1.4 - O professor estimula a utilização de materiais complementares (livros, sites, 

periódicos online, áudio, vídeos, entre outros). 

 

Figura 4 - Percentual de respostas: questão 1.4 

 

1.5 - O professor demonstra domínio sobre o conteúdo apresentado, tratando-o 

com clareza e objetividade. 

 

Figura 5 - Percentual de respostas: questão 1.5 

 



1.6 - O professor estabelece relações entre os conteúdos da sua disciplina com 

os conteúdos das demais disciplinas, contribuindo com a formação profissional. 

 

Figura 6 - Percentual de respostas: questão 1.6 

 

1.7 - O professor demonstra satisfação em ensinar e interesse pelo aprendizado 

dos estudantes. 

 

Figura 7 - Percentual de respostas: questão 1.7 

 

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

conteúdo ministrado. 

 

Figura 8 - Percentual de respostas: questão 1.8 

 



1.9 - O professor ouve críticas, opiniões e sugestões referentes às suas aulas, 

mostrando-se aberto ao diálogo. 

 

Figura 9 - Percentual de respostas: questão 1.9 

 

1.10 - O professor apresenta uma postura de respeito mútuo, ou seja, preserva 

a imagem da Instituição, dos colegas, dos acadêmicos e não manifesta atitudes 

preconceituosas. 

 

Figura 10 - Percentual de respostas: questão 1.10 

 

1.11 - O professor elabora avaliações compatíveis com os conteúdos ministrados 

em aula. 

 

Figura 11 - Percentual de respostas: questão 1.11 

  



1.12 - Após as avaliações, o professor apresenta os itens avaliados, 

esclarecendo a nota atribuída e discutindo as questões em sala de aula. 

 

Figura 12 - Percentual de respostas: questão 1.12 

 

1.13 - O professor cumpre o programa da disciplina apresentado. 

 

Figura 13 - Percentual de respostas: questão 1.13 

 

1.14 - O professor tem aluno de pós-graduação em docência orientada que 

ministra aulas teóricas ou práticas para a turma? 

 

Figura 14 - Percentual de respostas: questão 1.14 

  



1.15 - O professor acompanha o aluno de pós-graduação durante a docência 

orientada. 

 

Figura 15 - Percentual de respostas: questão 1.15 

 

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. 

 

Figura 16 - Percentual de respostas: questão 1.16 

 

1.17 - 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). 

 

Figura 17 - Percentual de respostas: questão 1.17 



Questão Alternativa Respondentes Percentual 

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

bibliografia). 

Discordo totalmente 204 4,7% 

Discordo em parte 199 4,5% 

Não concordo nem discordo 123 2,8% 

Concordo em parte 606 13,8% 

Concordo totalmente 3131 71,5% 

Não sei responder 115 2,6% 

1.2 - O professor comparece às aulas e cumpre os 
horários de início e de término das mesmas. 

Discordo totalmente 167 3,8% 

Discordo em parte 264 6,0% 

Não concordo nem discordo 69 1,6% 

Concordo em parte 640 14,6% 

Concordo totalmente 3188 72,8% 

Não sei responder 50 1,1% 

1.3 - O professor utiliza de forma adequada os 
recursos didáticos disponíveis, favorecendo a 

aprendizagem. 

Discordo totalmente 281 6,4% 

Discordo em parte 359 8,2% 

Não concordo nem discordo 206 4,7% 

Concordo em parte 987 22,5% 

Concordo totalmente 2488 56,8% 

Não sei responder 57 1,3% 

1.4 - O professor estimula a utilização de materiais 
complementares (livros, sites, periódicos online, 

áudio, vídeos, entre outros). 

Discordo totalmente 222 5,1% 

Discordo em parte 336 7,7% 

Não concordo nem discordo 296 6,8% 

Concordo em parte 928 21,2% 

Concordo totalmente 2534 57,9% 

Não sei responder 62 1,4% 

1.5 - O professor demonstra domínio sobre o 
conteúdo apresentado, tratando-o com clareza e 

objetividade. 

Discordo totalmente 190 4,3% 

Discordo em parte 307 7,0% 

Não concordo nem discordo 174 4,0% 

Concordo em parte 806 18,4% 

Concordo totalmente 2848 65,1% 

Não sei responder 53 1,2% 

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

profissional. 

Discordo totalmente 267 6,1% 

Discordo em parte 302 6,9% 

Não concordo nem discordo 297 6,8% 

Concordo em parte 993 22,7% 

Concordo totalmente 2438 55,7% 

Não sei responder 81 1,9% 

1.7 - O professor demonstra satisfação em ensinar e 
interesse pelo aprendizado dos estudantes. 

Discordo totalmente 245 5,6% 

Discordo em parte 230 5,3% 

Não concordo nem discordo 265 6,1% 

Concordo em parte 640 14,6% 

Concordo totalmente 2930 66,9% 

Não sei responder 68 1,6% 



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

Discordo totalmente 144 3,3% 

Discordo em parte 183 4,2% 

Não concordo nem discordo 176 4,0% 

Concordo em parte 652 14,9% 

Concordo totalmente 3146 71,9% 

Não sei responder 77 1,8% 

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

diálogo. 

Discordo totalmente 293 6,7% 

Discordo em parte 242 5,5% 

Não concordo nem discordo 305 7,0% 

Concordo em parte 660 15,1% 

Concordo totalmente 2671 61,0% 

Não sei responder 207 4,7% 

1.10 - O professor apresenta uma postura de 
respeito mútuo, ou seja, preserva a imagem da 
Instituição, dos colegas, dos acadêmicos e não 

manifesta atitudes preconceituosas. 

Discordo totalmente 194 4,4% 

Discordo em parte 200 4,6% 

Não concordo nem discordo 137 3,1% 

Concordo em parte 442 10,1% 

Concordo totalmente 3331 76,1% 

Não sei responder 74 1,7% 

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

Discordo totalmente 200 4,6% 

Discordo em parte 231 5,3% 

Não concordo nem discordo 162 3,7% 

Concordo em parte 651 14,9% 

Concordo totalmente 3026 69,1% 

Não sei responder 108 2,5% 

1.12 - Após as avaliações, o professor apresenta os 
itens avaliados, esclarecendo a nota atribuída e 

discutindo as questões em sala de aula. 

Discordo totalmente 335 7,7% 

Discordo em parte 275 6,3% 

Não concordo nem discordo 314 7,2% 

Concordo em parte 710 16,2% 

Concordo totalmente 2501 57,1% 

Não sei responder 243 5,6% 

1.13 - O professor cumpre o programa da disciplina 
apresentado. 

Discordo totalmente 210 4,8% 

Discordo em parte 206 4,7% 

Não concordo nem discordo 207 4,7% 

Concordo em parte 634 14,5% 

Concordo totalmente 2965 67,7% 

Não sei responder 156 3,6% 

1.14 - O professor tem aluno de pós-graduação em 
docência orientada que ministra aulas teóricas ou 

práticas para a turma? 

Sim 879 20,1% 

Não 3499 79,9% 

  



1.15 - O professor acompanha o aluno de pós-
graduação durante a docência orientada. 

Discordo totalmente 69 7,9% 

Discordo em parte 55 6,3% 

Não concordo nem discordo 31 3,6% 

Concordo em parte 166 19,0% 

Concordo totalmente 502 57,5% 

Não sei responder 50 5,7% 

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. 

Discordo totalmente 25 2,9% 

Discordo em parte 29 3,3% 

Não concordo nem discordo 30 3,5% 

Concordo em parte 77 8,9% 

Concordo totalmente 561 64,7% 

Não sei responder 145 16,7% 

1.17 - 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). 

Discordo totalmente 35 0,8% 

Discordo em parte 107 2,4% 

Não concordo nem discordo 107 2,4% 

Concordo em parte 1380 31,5% 

Concordo totalmente 2706 61,8% 

Não sei responder 43 1,0% 

Quadro 1 – Resumo de respostas CCSH 


