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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

 

A Universidade Federal de Santa Maria é uma Instituição Federal de Ensino, 

constituída como Autarquia Especial vinculada ao Ministério da Educação. A Universidade 

Federal de Santa Maria assegura em seu estatuto as seguintes finalidades: promover, de forma 

indissociável, o ensino, a pesquisa e a extensão; fomentar o desenvolvimento tecnológico, 

científico, filosófico, literário, artístico e desportivo; formar profissionais e especialistas de 

nível superior; formar profissionais de educação básica de nível médio e profissional nos 

diversos níveis e modalidades vinculadas ao desenvolvimento nacional; e preparar recursos 

humanos qualificados por meio de cursos de pós-graduação. 

O Colégio Politécnico da UFSM é uma Unidade de Educação Básica, Técnica e 

Tecnológica da Universidade Federal de Santa Maria, prevista no Estatuto Geral da UFSM, 

vinculada à Coordenadoria de Educação Básica, Técnica e Tecnológica da UFSM. Tem por 

finalidade ministrar a Educação Básica, a Formação Inicial e Continuada, a Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio e a Educação Profissional Tecnológica. 

O instrumento de Avaliação do Docente pelo Discente provém, em um primeiro 

momento, de uma determinação legal prevista pela Portaria N.554, de 20 de junho de 2013, 

que estabelece as diretrizes gerais para o processo de avaliação do desempenho de servidores 

pertencentes ao Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal das Instituições Federais 

de Ensino vinculadas ao MEC. Além disso, vem ao encontro de tal determinação a busca 

constante pelo aperfeiçoamento e pelo acompanhamento da qualidade de ensino oferecido na 

UFSM. 

Na UFSM, quem está à frente do referido processo é a Comissão Própria de Avaliação 

(CPA), com auxílio operacional e administrativo da Coordenadoria de Planejamento e 

Avaliação Institucional (COPLAI), vinculada à Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN), 

bem como com o auxílio da Comissão Setorial de Avaliação (CSA) de cada Unidade da 

UFSM. Salienta-se que, conforme Art. 11 da Lei N. 10.861 de 14 de abril de 2004, a CPA é a 

responsável pela condução dos processos de avaliação internos da Instituição, atuando de 

forma autônoma em relação a conselhos e demais órgãos colegiados existentes na Instituição. 

Desta forma, o Colégio Politécnico da UFSM e a Comissão Setorial de Avaliação 

(CSA), preocupados em atender a estas questões legais, divulgam para sua comunidade o 

Relatório da Avaliação do Docente pelo Discente de 2016/2, referente ao 2º semestre letivo de 
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2016. Todas as informações apresentadas referentes a este processo de avaliação tem como 

fonte o Sistema de Informações Educacionais (SIE) da UFSM. 

A seguir serão apresentadas informações sobre a Filosofia Institucional da UFSM, a 

Filosofia Institucional do Colégio Politécnico da UFSM, os Objetivos da Comissão Setorial 

de Avaliação Institucional do Colégio Politécnico da UFSM, os Dados de Identificação do 

Colégio Politécnico da UFSM, bem como um conjunto de tabelas com os respectivos 

Resultados da Avaliação do Docente pelo Discente. Ao final serão apresentadas algumas 

considerações sobre este relatório. 
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2 FILOSOFIA INSTITUCIONAL 
 
 
2.1 Filosofia institucional da UFSM 

 
 
2.1.1 Missão da UFSM 

 

 Construir e difundir conhecimento, comprometida com a formação de pessoas capazes 

de inovar e contribuir com o desenvolvimento da sociedade, de modo sustentável. 

 

2.1.2 Visão da UFSM 

 

 Ser reconhecida como uma instituição de excelência na construção e difusão do 

conhecimento, comprometida com o desenvolvimento da sociedade, de modo 

inovador e sustentável. 

 

2.1.3 Valores da UFSM 

 

 Comprometer-se com a educação e o conhecimento, pautada nos seguintes valores: 

liberdade; democracia; ética; justiça; respeito à identidade e à diversidade; 

compromisso social; inovação; e responsabilidade. 
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2.2 Filosofia institucional do Colégio Politécnico da UFSM 

 
 
2.2.1 Missão do Colégio Politécnico da UFSM 

 

 Oportunizar educação de qualidade, gerando e difundindo ciência e tecnologia com 

sustentabilidade. 

 

2.2.2 Visão do Colégio Politécnico da UFSM 

 

 Ser referência em ensino médio, profissional e tecnológico, além de contribuir na 

geração e difusão de conhecimento, com responsabilidade social. 

 

2.2.3 Valores do Colégio Politécnico da UFSM 

 

 Ética. Justiça. Educação. Cidadania. Democracia. Comprometimento. Solidariedade. 
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2.3 Objetivos da Comissão Setorial de Avaliação Institucional do Colégio Politécnico da 

UFSM 

 

 

2.3.1 Objetivo geral 

 

 Difundir, no Colégio Politécnico da UFSM, a importância da avaliação institucional 

através do conhecimento dos seus objetivos, metodologias e resultados, de modo que 

possam servir de referência para as reformulações necessárias nas políticas, nas 

práticas e nas concepções de ensino, pesquisa e extensão. 

 

2.3.2 Objetivos específicos 

 

 Disseminar as dimensões da Avaliação Institucional do Sistema Nacional de 

Avaliação do Ensino Superior, de modo que sejam aplicadas para avaliação do ensino 

médio, do ensino técnico (presencial e EAD), da graduação e da pós-graduação. 

 Compreender os objetivos, as metodologias e os resultados da avaliação institucional 

no âmbito do Colégio Politécnico da UFSM. 

 Criar consciência da relevância da participação dos gestores, docentes, técnico-

administrativos e discentes no processo de Avaliação do Colégio Politécnico da 

UFSM. 

 Discutir os resultados da Avaliação Institucional do Colégio Politécnico da UFSM. 

 Avaliar os aspectos resultantes da Avaliação Institucional, tendo em vista um 

movimento de contínuo aperfeiçoamento do ensino, pesquisa e extensão. 
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3 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 

 

3.1 Unidade de Ensino:  

 

Colégio Politécnico da UFSM 

 

 

3.2 Cursos abrangidos pela Unidade: 

 
3.2.1 Ensino Médio 

3.2.2 Técnico em Administração  

3.2.3 Técnico em Agropecuária 

3.2.4 Técnico em Alimentos 

3.2.5 Técnico em Cooperativismo (EaD) 

3.2.6 Técnico em Contabilidade 

3.2.7 Técnico em Farmácia 

3.2.8 Técnico em Fruticultura (EaD) 

3.2.9 Técnico em Geoprocessamento 

3.2.10 Técnico em Informática 

3.2.11 Técnico em Manutenção e Suporte em Informática (EaD) 

3.2.12 Técnico em Meio Ambiente 

3.2.13 Técnico em Paisagismo 

3.2.14 Técnico em Secretariado 

3.2.15 Técnico em Zootecnia 

3.2.16 Graduação em Gestão Ambiental 

3.2.17 Graduação em Gestão de Cooperativas 

3.2.18 Graduação em Geoprocessamento 

3.2.19 Graduação em Sistemas para Internet 

3.2.20 Especialização em Geomática 

3.2.21 Mestrado Profissional em Agricultura de Precisão 
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3.3 Composição da Comissão Setorial de Avaliação Institucional 

 

Nome Segmento que representa 

Gustavo Fontinelli Rossés* Docente 

Alencar Machado Docente 

Cristiano Gattermann de Barros Técnico-administrativo 

Juliano Molinos de Andrade Técnico-administrativo 

Mariana Bolzan Ilha Discente 

*Coordenador da Comissão Setorial 

 

Período de mandato da Comissão Setorial: Outubro 2015 – Dezembro 2017 

 

 

3.4 Ato de designação da Comissão Setorial de Avaliação Institucional 

 

PORTARIA nº 472/2015, de 08 de outubro de 2015. 

 

 

 

 

  



12 
 

4 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DO DOCENTE PELO DISCENTE 
 

 

Os dados apresentados a seguir são referentes aos resultados do conjunto de respostas 

dos Discentes no que tange a Avaliação Docente. Estas informações fazem referência ao 2º 

semestre letivo de 2016. Estes dados são apresentados individualmente, tomando como base 

os Cursos abrangidos pelo Colégio Politécnico da UFSM neste período e que participaram da 

avaliação. 

Do ponto de vista metodológico, estes dados contemplam o somatório de todas as 

respostas obtidas. Tais respostas têm como base o total de alunos regularmente matriculados 

que participaram da pesquisa. Além disso, para fins quantitativos, levou-se em consideração o 

número de disciplinas ofertas por Curso no 2º semestre letivo de 2016, e ainda o conjunto 

total dos docentes vinculados a cada uma destas disciplinas. 

 

 

4.1 Segmento: Discentes do Ensino Médio 

 

  

Em se tratando do Ensino Médio estavam habilitados a participar do processo de 

avaliação um total de 108 alunos, contemplando 13 docentes avaliados e um conjunto de 44 

disciplinas. O índice de participação foi de 2,70%.  

 

Tabela 1 – Resultados da Avaliação do Docente pelos Discentes do Ensino Médio 

Questões / Respostas Quantitativo Percentual 

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

Discordo totalmente 4 11,80 

Discordo em parte 3 8,80 

Não concordo nem discordo 6 17,60 

Concordo em parte 5 14,70 

Concordo totalmente 16 47,10 

 
Continua 
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Continua 

13 
 

1.2 - O professor cumpriu o programa da disciplina apresentado. 

Discordo totalmente 2 5,90 

Discordo em parte 3 8,80 

Não concordo nem discordo 10 29,40 

Concordo em parte 9 26,50 

Concordo totalmente 10 29,40 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 3 8,80 

Não concordo nem discordo 7 20,60 

Concordo em parte 9 26,50 

Concordo totalmente 15 44,10 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 3 8,80 

Não concordo nem discordo 11 32,40 

Concordo em parte 9 26,50 

Concordo totalmente 11 32,40 

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

Discordo totalmente 1 2,90 

Discordo em parte 4 11,80 

Não concordo nem discordo 7 20,60 

Concordo em parte 6 17,60 

Concordo totalmente 16 47,10 

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

Discordo totalmente 2 5,90 

Discordo em parte 2 5,90 

Não concordo nem discordo 9 26,50 

Concordo em parte 8 23,50 

Concordo totalmente 13 38,20 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 4 11,80 

Não concordo nem discordo 10 29,40 

Concordo em parte 11 32,40 

Concordo totalmente 9 26,50 

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

Discordo totalmente 1 2,90 

Discordo em parte 5 14,70 

Não concordo nem discordo 9 26,50 

Concordo em parte 9 26,50 

Concordo totalmente 10 29,40 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 3 8,80 

Não concordo nem discordo 11 32,40 

Concordo em parte 11 32,40 

Concordo totalmente 9 26,50 

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

Discordo totalmente 1 2,90 

Discordo em parte 4 11,80 

Não concordo nem discordo 7 20,60 

Concordo em parte 7 20,60 

Concordo totalmente 15 44,10 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 4 11,80 

Não concordo nem discordo 7 20,60 

Concordo em parte 6 17,60 

Concordo totalmente 17 50,00 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 6 17,60 

Não concordo nem discordo 16 47,10 

Concordo em parte 3 8,80 

Concordo totalmente 9 26,50 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 2 5,90 

Não concordo nem discordo 7 20,60 

Concordo em parte 8 23,50 

Concordo totalmente 17 50,00 

 

 

 

 

 

Continua 
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1.14 - 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 - - 

Discordo em parte 5 14,70 

Não concordo nem discordo 8 23,50 

Concordo em parte 12 35,30 

Concordo totalmente 9 26,50 

 Fonte: SIE – Sistema de Informações para o Ensino 
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1.14 - 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 - - 

Discordo em parte 5 14,70 

Não concordo nem discordo 8 23,50 

Concordo em parte 12 35,30 

Concordo totalmente 9 26,50 

 Fonte: SIE – Sistema de Informações para o Ensino 
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4.2 Segmento: Discentes dos Cursos Técnicos 

 

 

4.2.1 Segmento: Discentes do Curso Técnico em Administração 

 

Em se tratando do Curso Técnico em Administração estavam habilitados a participar 

do processo de avaliação um total de 56 alunos, contemplando 07 docentes avaliados e um 

conjunto de 08 disciplinas. O índice de participação foi de 16,00%. 

 

Tabela 2 – Resultados da Avaliação do Docente pelos Discentes                                             

do Curso Técnico em Administração 

Questões / Respostas Quantitativo Percentual 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 1 2,50 

Não concordo nem discordo 1 2,50 

Concordo em parte 6 15,00 

Concordo totalmente 32 80,00 

1.2 - O professor cumpriu o programa da disciplina apresentado. 

Discordo totalmente 1 2,50 

Discordo em parte 1 2,50 

Não concordo nem discordo 1 2,50 

Concordo em parte 6 15,00 

Concordo totalmente 31 77,50 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 1 2,50 

Concordo em parte 8 20,00 

Concordo totalmente 31 77,50 
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1.4 - O professor estabelece relações entre os conteúdos da sua disciplina com os conteúdos das demais 
disciplinas, contribuindo com a formação profissional. 

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 1 2,50 

Concordo em parte 5 12,50 

Concordo totalmente 34 85,00 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 1 2,50 

Não concordo nem discordo 1 2,50 

Concordo em parte 8 20,00 

Concordo totalmente 30 75,00 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 1 2,50 

Concordo em parte 7 17,50 

Concordo totalmente 32 80,00 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 1 2,50 

Concordo em parte 7 17,50 

Concordo totalmente 32 80,00 
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1.4 - O professor estabelece relações entre os conteúdos da sua disciplina com os conteúdos das demais 
disciplinas, contribuindo com a formação profissional. 

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 1 2,50 

Concordo em parte 5 12,50 

Concordo totalmente 34 85,00 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 1 2,50 

Não concordo nem discordo 1 2,50 

Concordo em parte 8 20,00 

Concordo totalmente 30 75,00 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 1 2,50 

Concordo em parte 7 17,50 

Concordo totalmente 32 80,00 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 1 2,50 

Concordo em parte 7 17,50 

Concordo totalmente 32 80,00 
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1.8 - O professor utiliza os recursos didáticos disponíveis, favorecendo a aprendizagem. 

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 1 2,50 

Concordo em parte 7 17,50 

Concordo totalmente 32 80,00 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 1 2,50 

Concordo em parte 8 20,00 

Concordo totalmente 31 77,50 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 2 5,00 

Concordo em parte 6 15,00 

Concordo totalmente 32 80,00 

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

Discordo totalmente 1 2,50 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 1 2,50 

Concordo em parte 5 12,50 

Concordo totalmente 33 82,50 
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1.12 - O professor ouve críticas, opiniões e sugestões referentes às suas aulas, mostrando-se aberto ao 
diálogo. 

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 2 5,00 

Concordo em parte 6 15,00 

Concordo totalmente 32 80,00 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 1 2,50 

Concordo em parte 5 12,50 

Concordo totalmente 34 85,00 

1.14 - 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 - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 3 7,50 

Concordo em parte 5 12,50 

Concordo totalmente 32 80,00 

 Fonte: SIE – Sistema de Informações para o Ensino 
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1.12 - O professor ouve críticas, opiniões e sugestões referentes às suas aulas, mostrando-se aberto ao 
diálogo. 

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 2 5,00 

Concordo em parte 6 15,00 

Concordo totalmente 32 80,00 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 1 2,50 

Concordo em parte 5 12,50 

Concordo totalmente 34 85,00 

1.14 - 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 - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 3 7,50 

Concordo em parte 5 12,50 

Concordo totalmente 32 80,00 

 Fonte: SIE – Sistema de Informações para o Ensino 
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4.2.2 Segmento: Discentes do Curso Técnico em Agropecuária – Turno Manhã 

 

Em se tratando do Curso Técnico em Agropecuária – Turno Manhã estavam 

habilitados a participar do processo de avaliação um total de 75 alunos, contemplando 16 

docentes avaliados e um conjunto 17 disciplinas. O índice de participação foi de 26,60%. 

 

Tabela 3 – Resultados da Avaliação do Docente pelos Discentes                                             

do Curso Técnico em Agropecuária – Turno Manhã 

Questões / Respostas Quantitativo Percentual 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 4 4,00 

Não concordo nem discordo 8 8,10 

Concordo em parte 20 20,20 

Concordo totalmente 67 67,70 

1.2 - O professor cumpriu o programa da disciplina apresentado. 

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 8 8,10 

Não concordo nem discordo 5 5,10 

Concordo em parte 20 20,20 

Concordo totalmente 66 66,70 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 5 5,10 

Não concordo nem discordo 5 5,10 

Concordo em parte 15 15,20 

Concordo totalmente 74 74,70 
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1.4 - O professor estabelece relações entre os conteúdos da sua disciplina com os conteúdos das demais 
disciplinas, contribuindo com a formação profissional. 

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 6 6,10 

Não concordo nem discordo 7 7,10 

Concordo em parte 16 16,20 

Concordo totalmente 70 70,70 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 8 8,10 

Não concordo nem discordo 6 6,10 

Concordo em parte 14 14,10 

Concordo totalmente 71 71,70 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 4 4,00 

Não concordo nem discordo 7 7,10 

Concordo em parte 13 13,10 

Concordo totalmente 75 75,80 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 4 4,00 

Não concordo nem discordo 3 3,00 

Concordo em parte 27 27,30 

Concordo totalmente 65 65,70 
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1.4 - O professor estabelece relações entre os conteúdos da sua disciplina com os conteúdos das demais 
disciplinas, contribuindo com a formação profissional. 

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 6 6,10 

Não concordo nem discordo 7 7,10 

Concordo em parte 16 16,20 

Concordo totalmente 70 70,70 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 8 8,10 

Não concordo nem discordo 6 6,10 

Concordo em parte 14 14,10 

Concordo totalmente 71 71,70 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 4 4,00 

Não concordo nem discordo 7 7,10 

Concordo em parte 13 13,10 

Concordo totalmente 75 75,80 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 4 4,00 

Não concordo nem discordo 3 3,00 

Concordo em parte 27 27,30 

Concordo totalmente 65 65,70 
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1.8 - O professor utiliza os recursos didáticos disponíveis, favorecendo a aprendizagem. 

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 4 4,00 

Não concordo nem discordo 6 6,10 

Concordo em parte 23 23,20 

Concordo totalmente 66 66,70 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 4 4,00 

Não concordo nem discordo 9 9,10 

Concordo em parte 22 22,20 

Concordo totalmente 64 64,60 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 3 3,00 

Não concordo nem discordo 8 8,10 

Concordo em parte 15 15,20 

Concordo totalmente 73 73,70 

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

Discordo totalmente 2 2,00 

Discordo em parte 4 4,00 

Não concordo nem discordo 9 9,10 

Concordo em parte 14 14,10 

Concordo totalmente 70 70,70 
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1.12 - O professor ouve críticas, opiniões e sugestões referentes às suas aulas, mostrando-se aberto ao 
diálogo. 

Discordo totalmente 2 2,00 

Discordo em parte 7 7,10 

Não concordo nem discordo 7 7,10 

Concordo em parte 13 13,10 

Concordo totalmente 70 70,70 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 4 4,00 

Não concordo nem discordo 3 3,00 

Concordo em parte 14 14,10 

Concordo totalmente 78 78,80 

1.14 - 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 1 1,00 

Discordo em parte 1 1,00 

Não concordo nem discordo 3 3,00 

Concordo em parte 20 20,20 

Concordo totalmente 74 74,70 

 Fonte: SIE – Sistema de Informações para o Ensino 
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1.12 - O professor ouve críticas, opiniões e sugestões referentes às suas aulas, mostrando-se aberto ao 
diálogo. 

Discordo totalmente 2 2,00 

Discordo em parte 7 7,10 

Não concordo nem discordo 7 7,10 

Concordo em parte 13 13,10 

Concordo totalmente 70 70,70 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 4 4,00 

Não concordo nem discordo 3 3,00 

Concordo em parte 14 14,10 

Concordo totalmente 78 78,80 

1.14 - 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 1 1,00 

Discordo em parte 1 1,00 

Não concordo nem discordo 3 3,00 

Concordo em parte 20 20,20 

Concordo totalmente 74 74,70 

 Fonte: SIE – Sistema de Informações para o Ensino 
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4.2.3 Segmento: Discentes do Curso Técnico em Agropecuária – Turno Tarde 

 

Em se tratando do Curso Técnico em Agropecuária – Turno Tarde estavam habilitados 

a participar do processo de avaliação um total de 78 alunos, contemplando 16 docentes 

avaliados e um conjunto 17 disciplinas. O índice de participação foi de 21,70%. 

 

Tabela 4 – Resultados da Avaliação do Docente pelos Discentes                                             

do Curso Técnico em Agropecuária – Turno Tarde 

Questões / Respostas Quantitativo Percentual 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 1 1,00 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 15 14,40 

Concordo totalmente 88 84,60 

1.2 - O professor cumpriu o programa da disciplina apresentado. 

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 3 2,90 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 21 20,20 

Concordo totalmente 80 76,90 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 2 1,90 

Não concordo nem discordo 1 1,00 

Concordo em parte 18 17,30 

Concordo totalmente 83 79,80 
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1.4 - O professor estabelece relações entre os conteúdos da sua disciplina com os conteúdos das demais 
disciplinas, contribuindo com a formação profissional. 

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 2 1,90 

Não concordo nem discordo 2 1,90 

Concordo em parte 26 25,00 

Concordo totalmente 74 71,20 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 1 1,00 

Não concordo nem discordo 1 1,00 

Concordo em parte 14 13,50 

Concordo totalmente 88 84,60 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 2 1,90 

Não concordo nem discordo 1 1,00 

Concordo em parte 12 11,50 

Concordo totalmente 89 85,60 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 1 1,00 

Concordo em parte 21 20,20 

Concordo totalmente 82 78,80 
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1.4 - O professor estabelece relações entre os conteúdos da sua disciplina com os conteúdos das demais 
disciplinas, contribuindo com a formação profissional. 

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 2 1,90 

Não concordo nem discordo 2 1,90 

Concordo em parte 26 25,00 

Concordo totalmente 74 71,20 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 1 1,00 

Não concordo nem discordo 1 1,00 

Concordo em parte 14 13,50 

Concordo totalmente 88 84,60 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 2 1,90 

Não concordo nem discordo 1 1,00 

Concordo em parte 12 11,50 

Concordo totalmente 89 85,60 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 1 1,00 

Concordo em parte 21 20,20 

Concordo totalmente 82 78,80 
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1.8 - O professor utiliza os recursos didáticos disponíveis, favorecendo a aprendizagem. 

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 1 1,00 

Não concordo nem discordo 2 1,90 

Concordo em parte 16 15,40 

Concordo totalmente 85 81,70 

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

Discordo totalmente 1 1,00 

Discordo em parte 2 1,90 

Não concordo nem discordo 3 2,90 

Concordo em parte 18 17,30 

Concordo totalmente 80 76,90 

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

Discordo totalmente 2 1,90 

Discordo em parte 1 1,00 

Não concordo nem discordo 5 4,80 

Concordo em parte 12 11,50 

Concordo totalmente 84 80,80 

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

Discordo totalmente 2 1,90 

Discordo em parte 4 3,80 

Não concordo nem discordo 3 2,90 

Concordo em parte 30 28,80 

Concordo totalmente 65 62,50 
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1.12 - O professor ouve críticas, opiniões e sugestões referentes às suas aulas, mostrando-se aberto ao 
diálogo. 

Discordo totalmente 1 1,00 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 1 1,00 

Concordo em parte 17 16,30 

Concordo totalmente 85 81,70 

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

Discordo totalmente 1 1,00 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 5 4,80 

Concordo totalmente 98 94,20 

1.14 - 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 - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 15 14,40 

Concordo totalmente 89 85,60 

 Fonte: SIE – Sistema de Informações para o Ensino 
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1.12 - O professor ouve críticas, opiniões e sugestões referentes às suas aulas, mostrando-se aberto ao 
diálogo. 

Discordo totalmente 1 1,00 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 1 1,00 

Concordo em parte 17 16,30 

Concordo totalmente 85 81,70 

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

Discordo totalmente 1 1,00 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 5 4,80 

Concordo totalmente 98 94,20 

1.14 - 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 - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 15 14,40 

Concordo totalmente 89 85,60 

 Fonte: SIE – Sistema de Informações para o Ensino 
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4.2.4 Segmento: Discentes do Curso Técnico em Alimentos 

 

Em se tratando do Curso Técnico em Alimentos estavam habilitados a participar do 

processo de avaliação um total de 51 alunos, contemplando 06 docentes avaliados e um 

conjunto 08 disciplinas. O índice de participação foi de 33,30%. 

 

Tabela 5 – Resultados da Avaliação do Docente pelos Discentes                                             

do Curso Técnico em Alimentos 

Questões / Respostas Quantitativo Percentual 

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

Discordo totalmente 2 2,90 

Discordo em parte 2 2,90 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 8 11,80 

Concordo totalmente 56 82,40 

1.2 - O professor cumpriu o programa da disciplina apresentado. 

Discordo totalmente 1 1,50 

Discordo em parte 3 4,40 

Não concordo nem discordo 1 1,50 

Concordo em parte 5 7,40 

Concordo totalmente 58 85,30 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 2 2,90 

Concordo em parte 6 8,80 

Concordo totalmente 60 88,20 
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1.4 - O professor estabelece relações entre os conteúdos da sua disciplina com os conteúdos das demais 
disciplinas, contribuindo com a formação profissional. 

Discordo totalmente 1 1,50 

Discordo em parte 5 7,40 

Não concordo nem discordo 1 1,50 

Concordo em parte 4 5,90 

Concordo totalmente 57 83,80 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 1 1,50 

Não concordo nem discordo 1 1,50 

Concordo em parte 3 4,40 

Concordo totalmente 63 92,60 

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

Discordo totalmente 2 2,90 

Discordo em parte 2 2,90 

Não concordo nem discordo 1 1,50 

Concordo em parte 3 4,40 

Concordo totalmente 60 88,20 

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

Discordo totalmente 1 1,50 

Discordo em parte 2 2,90 

Não concordo nem discordo 2 2,90 

Concordo em parte 5 7,40 

Concordo totalmente 58 85,30 

 

 

 

 

 

Continua 



30 
 

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

Discordo totalmente 1 1,50 

Discordo em parte 5 7,40 

Não concordo nem discordo 1 1,50 

Concordo em parte 4 5,90 

Concordo totalmente 57 83,80 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 1 1,50 

Não concordo nem discordo 1 1,50 

Concordo em parte 3 4,40 

Concordo totalmente 63 92,60 

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

Discordo totalmente 2 2,90 

Discordo em parte 2 2,90 

Não concordo nem discordo 1 1,50 

Concordo em parte 3 4,40 

Concordo totalmente 60 88,20 

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

Discordo totalmente 1 1,50 

Discordo em parte 2 2,90 

Não concordo nem discordo 2 2,90 

Concordo em parte 5 7,40 

Concordo totalmente 58 85,30 
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1.8 - O professor utiliza os recursos didáticos disponíveis, favorecendo a aprendizagem. 

Discordo totalmente 1 1,50 

Discordo em parte 3 4,40 

Não concordo nem discordo 1 1,50 

Concordo em parte 6 8,80 

Concordo totalmente 57 83,80 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 2 2,90 

Não concordo nem discordo 2 2,90 

Concordo em parte 11 16,20 

Concordo totalmente 53 77,90 

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

Discordo totalmente 1 1,50 

Discordo em parte 3 4,40 

Não concordo nem discordo 3 4,40 

Concordo em parte 7 10,30 

Concordo totalmente 54 79,40 

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

Discordo totalmente 4 5,90 

Discordo em parte 2 2,90 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 9 13,20 

Concordo totalmente 53 77,90 
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1.12 - O professor ouve críticas, opiniões e sugestões referentes às suas aulas, mostrando-se aberto ao 
diálogo. 

Discordo totalmente 5 7,40 

Discordo em parte 2 2,90 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 9 13,20 

Concordo totalmente 52 76,50 

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

Discordo totalmente 2 2,90 

Discordo em parte 1 1,50 

Não concordo nem discordo 2 2,90 

Concordo em parte 3 4,40 

Concordo totalmente 60 88,20 

1.14 - 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 - - 

Discordo em parte 3 4,40 

Não concordo nem discordo 1 1,50 

Concordo em parte 10 14,70 

Concordo totalmente 54 79,40 

 Fonte: SIE – Sistema de Informações para o Ensino 
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1.12 - O professor ouve críticas, opiniões e sugestões referentes às suas aulas, mostrando-se aberto ao 
diálogo. 

Discordo totalmente 5 7,40 

Discordo em parte 2 2,90 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 9 13,20 

Concordo totalmente 52 76,50 

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

Discordo totalmente 2 2,90 

Discordo em parte 1 1,50 

Não concordo nem discordo 2 2,90 

Concordo em parte 3 4,40 

Concordo totalmente 60 88,20 

1.14 - 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 - - 

Discordo em parte 3 4,40 

Não concordo nem discordo 1 1,50 

Concordo em parte 10 14,70 

Concordo totalmente 54 79,40 

 Fonte: SIE – Sistema de Informações para o Ensino 
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4.2.5 Segmento: Discentes do Curso Técnico em Contabilidade 

 

Em se tratando do Curso Técnico em Contabilidade estavam habilitados a participar 

do processo de avaliação um total de 51 alunos, contemplando 05 docentes avaliados e um 

conjunto 07 disciplinas. O índice de participação foi de 13,70%. 

 

Tabela 6 – Resultados da Avaliação do Docente pelos Discentes                                             

do Curso Técnico em Contabilidade 

Questões / Respostas Quantitativo Percentual 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 4 11,10 

Concordo totalmente 32 88,90 

1.2 - O professor cumpriu o programa da disciplina apresentado. 

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 5 13,90 

Concordo totalmente 31 86,10 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 2 5,60 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 5 13,90 

Concordo totalmente 29 80,60 
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1.4 - O professor estabelece relações entre os conteúdos da sua disciplina com os conteúdos das demais 
disciplinas, contribuindo com a formação profissional. 

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 1 2,80 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 3 8,30 

Concordo totalmente 32 88,90 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 1 2,80 

Concordo totalmente 35 97,20 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 1 2,80 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 1 2,80 

Concordo totalmente 34 94,40 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 1 2,80 

Não concordo nem discordo 1 2,80 

Concordo em parte 5 13,90 

Concordo totalmente 29 80,60 
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1.4 - O professor estabelece relações entre os conteúdos da sua disciplina com os conteúdos das demais 
disciplinas, contribuindo com a formação profissional. 

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 1 2,80 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 3 8,30 

Concordo totalmente 32 88,90 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 1 2,80 

Concordo totalmente 35 97,20 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 1 2,80 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 1 2,80 

Concordo totalmente 34 94,40 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 1 2,80 

Não concordo nem discordo 1 2,80 

Concordo em parte 5 13,90 

Concordo totalmente 29 80,60 
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1.8 - O professor utiliza os recursos didáticos disponíveis, favorecendo a aprendizagem. 

Discordo totalmente 1 2,80 

Discordo em parte 1 2,80 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 3 8,30 

Concordo totalmente 31 86,10 

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

Discordo totalmente 1 2,80 

Discordo em parte 1 2,80 

Não concordo nem discordo 3 8,30 

Concordo em parte 8 22,20 

Concordo totalmente 23 63,90 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 4 11,10 

Concordo totalmente 32 88,90 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 3 8,30 

Concordo totalmente 33 91,70 
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1.12 - O professor ouve críticas, opiniões e sugestões referentes às suas aulas, mostrando-se aberto ao 
diálogo. 

Discordo totalmente 4 11,10 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 3 8,30 

Concordo totalmente 29 80,60 

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

Discordo totalmente 2 5,60 

Discordo em parte 2 5,60 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 2 5,60 

Concordo totalmente 30 83,30 

1.14 - 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 - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 1 2,80 

Concordo em parte 3 8,30 

Concordo totalmente 32 88,90 

 Fonte: SIE – Sistema de Informações para o Ensino 
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1.12 - O professor ouve críticas, opiniões e sugestões referentes às suas aulas, mostrando-se aberto ao 
diálogo. 

Discordo totalmente 4 11,10 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 3 8,30 

Concordo totalmente 29 80,60 

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

Discordo totalmente 2 5,60 

Discordo em parte 2 5,60 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 2 5,60 

Concordo totalmente 30 83,30 

1.14 - 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 - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 1 2,80 

Concordo em parte 3 8,30 

Concordo totalmente 32 88,90 

 Fonte: SIE – Sistema de Informações para o Ensino 
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4.2.6 Segmento: Discentes do Curso Técnico em Farmácia 

 

Em se tratando do Curso Técnico em Farmácia estavam habilitados a participar do 

processo de avaliação um total de 31 alunos, contemplando 05 docentes avaliados e um 

conjunto 06 disciplinas. O índice de participação foi de 41,90%. 

 

Tabela 7 – Resultados da Avaliação do Docente pelos Discentes                                             

do Curso Técnico em Farmácia 

Questões / Respostas Quantitativo Percentual 

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

Discordo totalmente 3 4,20 

Discordo em parte 2 2,80 

Não concordo nem discordo 3 4,20 

Concordo em parte 13 18,30 

Concordo totalmente 50 70,40 

1.2 - O professor cumpriu o programa da disciplina apresentado. 

Discordo totalmente 2 2,80 

Discordo em parte 3 4,20 

Não concordo nem discordo 2 2,80 

Concordo em parte 17 23,90 

Concordo totalmente 47 66,20 

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

Discordo totalmente 6 8,50 

Discordo em parte 5 7,00 

Não concordo nem discordo 1 1,40 

Concordo em parte 14 19,70 

Concordo totalmente 45 63,40 
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1.4 - O professor estabelece relações entre os conteúdos da sua disciplina com os conteúdos das demais 
disciplinas, contribuindo com a formação profissional. 

Discordo totalmente 4 5,60 

Discordo em parte 2 2,80 

Não concordo nem discordo 5 7,00 

Concordo em parte 16 22,50 

Concordo totalmente 44 62,00 

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

Discordo totalmente 3 4,20 

Discordo em parte 4 5,60 

Não concordo nem discordo 2 2,80 

Concordo em parte 7 9,90 

Concordo totalmente 55 77,50 

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

Discordo totalmente 3 4,20 

Discordo em parte 1 1,40 

Não concordo nem discordo 4 5,60 

Concordo em parte 11 15,50 

Concordo totalmente 52 73,20 

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

Discordo totalmente 5 7,00 

Discordo em parte 1 1,40 

Não concordo nem discordo 3 4,20 

Concordo em parte 16 22,50 

Concordo totalmente 46 64,80 
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1.4 - O professor estabelece relações entre os conteúdos da sua disciplina com os conteúdos das demais 
disciplinas, contribuindo com a formação profissional. 

Discordo totalmente 4 5,60 

Discordo em parte 2 2,80 

Não concordo nem discordo 5 7,00 

Concordo em parte 16 22,50 

Concordo totalmente 44 62,00 

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

Discordo totalmente 3 4,20 

Discordo em parte 4 5,60 

Não concordo nem discordo 2 2,80 

Concordo em parte 7 9,90 

Concordo totalmente 55 77,50 

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

Discordo totalmente 3 4,20 

Discordo em parte 1 1,40 

Não concordo nem discordo 4 5,60 

Concordo em parte 11 15,50 

Concordo totalmente 52 73,20 

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

Discordo totalmente 5 7,00 

Discordo em parte 1 1,40 

Não concordo nem discordo 3 4,20 

Concordo em parte 16 22,50 

Concordo totalmente 46 64,80 
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1.8 - O professor utiliza os recursos didáticos disponíveis, favorecendo a aprendizagem. 

Discordo totalmente 2 2,80 

Discordo em parte 1 1,40 

Não concordo nem discordo 5 7,00 

Concordo em parte 17 23,90 

Concordo totalmente 46 64,80 

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

Discordo totalmente 4 5,60 

Discordo em parte 3 4,20 

Não concordo nem discordo 4 5,60 

Concordo em parte 16 22,50 

Concordo totalmente 44 62,00 

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

Discordo totalmente 4 5,60 

Discordo em parte 4 5,60 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 13 18,30 

Concordo totalmente 50 70,40 

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

Discordo totalmente 3 4,20 

Discordo em parte 3 4,20 

Não concordo nem discordo 3 4,20 

Concordo em parte 16 22,50 

Concordo totalmente 46 64,80 
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1.12 - O professor ouve críticas, opiniões e sugestões referentes às suas aulas, mostrando-se aberto ao 
diálogo. 

Discordo totalmente 2 2,80 

Discordo em parte 4 5,60 

Não concordo nem discordo 2 2,80 

Concordo em parte 16 22,50 

Concordo totalmente 47 66,20 

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

Discordo totalmente 1 1,40 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 9 12,70 

Concordo totalmente 61 85,90 

1.14 - 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 1 1,40 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 8 11,30 

Concordo totalmente 62 87,30 

 Fonte: SIE – Sistema de Informações para o Ensino 
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1.12 - O professor ouve críticas, opiniões e sugestões referentes às suas aulas, mostrando-se aberto ao 
diálogo. 

Discordo totalmente 2 2,80 

Discordo em parte 4 5,60 

Não concordo nem discordo 2 2,80 

Concordo em parte 16 22,50 

Concordo totalmente 47 66,20 

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

Discordo totalmente 1 1,40 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 9 12,70 

Concordo totalmente 61 85,90 

1.14 - 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 1 1,40 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 8 11,30 

Concordo totalmente 62 87,30 

 Fonte: SIE – Sistema de Informações para o Ensino 
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4.2.7 Segmento: Discentes do Curso Técnico em Geoprocessamento 

 

Em se tratando do Curso Técnico em Geoprocessamento estavam habilitados a 

participar do processo de avaliação um total de 65 alunos, contemplando 07 docentes 

avaliados e um conjunto 07 disciplinas. O índice de participação foi de 33,80%. 

 

Tabela 8 – Resultados da Avaliação do Docente pelos Discentes                                             

do Curso Técnico em Geoprocessamento 

Questões / Respostas Quantitativo Percentual 

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

Discordo totalmente 1 2,50 

Discordo em parte 3 7,50 

Não concordo nem discordo 3 7,50 

Concordo em parte 8 20,00 

Concordo totalmente 25 62,50 

1.2 - O professor cumpriu o programa da disciplina apresentado. 

Discordo totalmente 4 10,00 

Discordo em parte 3 7,50 

Não concordo nem discordo 2 5,00 

Concordo em parte 10 25,00 

Concordo totalmente 21 52,50 

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

Discordo totalmente 1 2,50 

Discordo em parte 5 12,50 

Não concordo nem discordo 2 5,00 

Concordo em parte 9 22,50 

Concordo totalmente 23 57,50 
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1.4 - O professor estabelece relações entre os conteúdos da sua disciplina com os conteúdos das demais 
disciplinas, contribuindo com a formação profissional. 

Discordo totalmente 3 7,50 

Discordo em parte 5 12,50 

Não concordo nem discordo 4 10,00 

Concordo em parte 8 20,00 

Concordo totalmente 20 50,00 

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

Discordo totalmente 5 12,50 

Discordo em parte 4 10,00 

Não concordo nem discordo 2 5,00 

Concordo em parte 5 12,50 

Concordo totalmente 24 60,00 

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

Discordo totalmente 2 5,00 

Discordo em parte 2 5,00 

Não concordo nem discordo 4 10,00 

Concordo em parte 9 22,50 

Concordo totalmente 23 57,50 

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

Discordo totalmente 1 2,50 

Discordo em parte 5 12,50 

Não concordo nem discordo 4 10,00 

Concordo em parte 13 32,50 

Concordo totalmente 17 42,50 
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1.4 - O professor estabelece relações entre os conteúdos da sua disciplina com os conteúdos das demais 
disciplinas, contribuindo com a formação profissional. 

Discordo totalmente 3 7,50 

Discordo em parte 5 12,50 

Não concordo nem discordo 4 10,00 

Concordo em parte 8 20,00 

Concordo totalmente 20 50,00 

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

Discordo totalmente 5 12,50 

Discordo em parte 4 10,00 

Não concordo nem discordo 2 5,00 

Concordo em parte 5 12,50 

Concordo totalmente 24 60,00 

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

Discordo totalmente 2 5,00 

Discordo em parte 2 5,00 

Não concordo nem discordo 4 10,00 

Concordo em parte 9 22,50 

Concordo totalmente 23 57,50 

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

Discordo totalmente 1 2,50 

Discordo em parte 5 12,50 

Não concordo nem discordo 4 10,00 

Concordo em parte 13 32,50 

Concordo totalmente 17 42,50 
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1.8 - O professor utiliza os recursos didáticos disponíveis, favorecendo a aprendizagem. 

Discordo totalmente 2 5,00 

Discordo em parte 5 12,50 

Não concordo nem discordo 2 5,00 

Concordo em parte 12 30,00 

Concordo totalmente 19 47,50 

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

Discordo totalmente 2 5,00 

Discordo em parte 6 15,00 

Não concordo nem discordo 2 5,00 

Concordo em parte 11 27,50 

Concordo totalmente 19 47,50 

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

Discordo totalmente 2 5,00 

Discordo em parte 3 7,50 

Não concordo nem discordo 2 5,00 

Concordo em parte 9 22,50 

Concordo totalmente 24 60,00 

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

Discordo totalmente 6 15,00 

Discordo em parte 3 7,50 

Não concordo nem discordo 3 7,50 

Concordo em parte 8 20,00 

Concordo totalmente 20 50,00 
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1.12 - O professor ouve críticas, opiniões e sugestões referentes às suas aulas, mostrando-se aberto ao 
diálogo. 

Discordo totalmente 3 7,50 

Discordo em parte 4 10,00 

Não concordo nem discordo 4 10,00 

Concordo em parte 7 17,50 

Concordo totalmente 22 55,00 

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

Discordo totalmente 2 5,00 

Discordo em parte 2 5,00 

Não concordo nem discordo 1 2,50 

Concordo em parte 9 22,50 

Concordo totalmente 26 65,00 

1.14 - 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 1 2,50 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 1 2,50 

Concordo em parte 13 32,50 

Concordo totalmente 25 62,50 

 Fonte: SIE – Sistema de Informações para o Ensino 
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1.12 - O professor ouve críticas, opiniões e sugestões referentes às suas aulas, mostrando-se aberto ao 
diálogo. 

Discordo totalmente 3 7,50 

Discordo em parte 4 10,00 

Não concordo nem discordo 4 10,00 

Concordo em parte 7 17,50 

Concordo totalmente 22 55,00 

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

Discordo totalmente 2 5,00 

Discordo em parte 2 5,00 

Não concordo nem discordo 1 2,50 

Concordo em parte 9 22,50 

Concordo totalmente 26 65,00 

1.14 - 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 1 2,50 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 1 2,50 

Concordo em parte 13 32,50 

Concordo totalmente 25 62,50 

 Fonte: SIE – Sistema de Informações para o Ensino 
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4.2.8 Segmento: Discentes do Curso Técnico em Informática – Turno Tarde 

 

Em se tratando do Curso Técnico em Técnico em Informática – Turno Tarde estavam 

habilitados a participar do processo de avaliação um total de 51 alunos, contemplando 09 

docentes avaliados e um conjunto 12 disciplinas. O índice de participação foi de 17,60%. 

 

Tabela 9 – Resultados da Avaliação do Docente pelos Discentes                                             

do Curso Técnico em Informática – Turno Tarde 

Questões / Respostas Quantitativo Percentual 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 2 8,70 

Não concordo nem discordo 2 8,70 

Concordo em parte 1 4,30 

Concordo totalmente 18 78,30 

1.2 - O professor cumpriu o programa da disciplina apresentado. 

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 2 8,70 

Concordo em parte 2 8,70 

Concordo totalmente 19 82,60 

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

Discordo totalmente 2 8,70 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 4 17,40 

Concordo em parte 5 21,70 

Concordo totalmente 12 52,20 
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1.4 - O professor estabelece relações entre os conteúdos da sua disciplina com os conteúdos das demais 
disciplinas, contribuindo com a formação profissional. 

Discordo totalmente 1 4,30 

Discordo em parte 1 4,30 

Não concordo nem discordo 1 4,30 

Concordo em parte 7 30,40 

Concordo totalmente 13 56,50 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 1 4,30 

Não concordo nem discordo 1 4,30 

Concordo em parte 5 21,70 

Concordo totalmente 16 69,60 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 1 4,30 

Não concordo nem discordo 2 8,70 

Concordo em parte 2 8,70 

Concordo totalmente 18 78,30 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 1 4,30 

Não concordo nem discordo 3 13,00 

Concordo em parte 6 26,10 

Concordo totalmente 13 56,50 
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1.4 - O professor estabelece relações entre os conteúdos da sua disciplina com os conteúdos das demais 
disciplinas, contribuindo com a formação profissional. 

Discordo totalmente 1 4,30 

Discordo em parte 1 4,30 

Não concordo nem discordo 1 4,30 

Concordo em parte 7 30,40 

Concordo totalmente 13 56,50 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 1 4,30 

Não concordo nem discordo 1 4,30 

Concordo em parte 5 21,70 

Concordo totalmente 16 69,60 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 1 4,30 

Não concordo nem discordo 2 8,70 

Concordo em parte 2 8,70 

Concordo totalmente 18 78,30 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 1 4,30 

Não concordo nem discordo 3 13,00 

Concordo em parte 6 26,10 

Concordo totalmente 13 56,50 
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1.8 - O professor utiliza os recursos didáticos disponíveis, favorecendo a aprendizagem. 

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 3 13,00 

Não concordo nem discordo 1 4,30 

Concordo em parte 6 26,10 

Concordo totalmente 13 56,50 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 2 8,70 

Não concordo nem discordo 3 13,00 

Concordo em parte 5 21,70 

Concordo totalmente 13 56,50 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 3 13,00 

Não concordo nem discordo 1 4,30 

Concordo em parte 5 21,70 

Concordo totalmente 14 60,90 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 1 4,30 

Não concordo nem discordo 2 8,70 

Concordo em parte 2 8,70 

Concordo totalmente 18 78,30 
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1.12 - O professor ouve críticas, opiniões e sugestões referentes às suas aulas, mostrando-se aberto ao 
diálogo. 

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 3 13,00 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 3 13,00 

Concordo totalmente 17 73,90 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 1 4,30 

Não concordo nem discordo 2 8,70 

Concordo em parte 3 13,00 

Concordo totalmente 17 73,90 

1.14 - 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 - - 

Discordo em parte 1 4,30 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 8 34,80 

Concordo totalmente 14 60,90 

 Fonte: SIE – Sistema de Informações para o Ensino 

 

 

 

  



48 
 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 3 13,00 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 3 13,00 

Concordo totalmente 17 73,90 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 1 4,30 

Não concordo nem discordo 2 8,70 

Concordo em parte 3 13,00 

Concordo totalmente 17 73,90 

1.14 - 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 - - 

Discordo em parte 1 4,30 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 8 34,80 

Concordo totalmente 14 60,90 

 Fonte: SIE – Sistema de Informações para o Ensino 
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4.2.9 Segmento: Discentes do Curso Técnico em Informática – Turno Noite 

 

Em se tratando do Curso Técnico em Técnico em Informática – Turno Noite estavam 

habilitados a participar do processo de avaliação um total de 56 alunos, contemplando 10 

docentes avaliados e um conjunto 15 disciplinas. O índice de participação foi de 28,57%. 

 

Tabela 10 – Resultados da Avaliação do Docente pelos Discentes                                            

do Curso Técnico em Informática – Turno Noite 

Questões / Respostas Quantitativo Percentual 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 2 5,00 

Não concordo nem discordo 1 2,50 

Concordo em parte 2 5,00 

Concordo totalmente 35 87,50 

1.2 - O professor cumpriu o programa da disciplina apresentado. 

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 1 2,50 

Não concordo nem discordo 2 5,00 

Concordo em parte 7 17,50 

Concordo totalmente 30 75,00 

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

Discordo totalmente 1 2,50 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 2 5,00 

Concordo em parte 7 17,50 

Concordo totalmente 30 75,00 

  
Continua 



50 
 

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

Discordo totalmente 1 2,50 

Discordo em parte 1 2,50 

Não concordo nem discordo 1 2,50 

Concordo em parte 4 10,00 

Concordo totalmente 33 82,50 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 1 2,50 

Concordo em parte 5 12,50 

Concordo totalmente 34 85,00 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 1 2,50 

Não concordo nem discordo 1 2,50 

Concordo em parte 4 10,00 

Concordo totalmente 34 85,00 

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

Discordo totalmente 1 2,50 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 3 7,50 

Concordo em parte 8 20,00 

Concordo totalmente 28 70,00 
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1.4 - O professor estabelece relações entre os conteúdos da sua disciplina com os conteúdos das demais 
disciplinas, contribuindo com a formação profissional. 

Discordo totalmente 1 2,50 

Discordo em parte 1 2,50 

Não concordo nem discordo 1 2,50 

Concordo em parte 4 10,00 

Concordo totalmente 33 82,50 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 1 2,50 

Concordo em parte 5 12,50 

Concordo totalmente 34 85,00 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 1 2,50 

Não concordo nem discordo 1 2,50 

Concordo em parte 4 10,00 

Concordo totalmente 34 85,00 

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

Discordo totalmente 1 2,50 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 3 7,50 

Concordo em parte 8 20,00 

Concordo totalmente 28 70,00 
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1.8 - O professor utiliza os recursos didáticos disponíveis, favorecendo a aprendizagem. 

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 1 2,50 

Não concordo nem discordo 1 2,50 

Concordo em parte 9 22,50 

Concordo totalmente 29 72,50 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 2 5,00 

Não concordo nem discordo 1 2,50 

Concordo em parte 6 15,00 

Concordo totalmente 31 77,50 

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

Discordo totalmente 1 2,50 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 1 2,50 

Concordo em parte 7 17,50 

Concordo totalmente 31 77,50 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 1 2,50 

Não concordo nem discordo 1 2,50 

Concordo em parte 7 17,50 

Concordo totalmente 31 77,50 
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1.12 - O professor ouve críticas, opiniões e sugestões referentes às suas aulas, mostrando-se aberto ao 
diálogo. 

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 1 2,50 

Não concordo nem discordo 2 5,00 

Concordo em parte 2 5,00 

Concordo totalmente 35 87,50 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 2 5,00 

Concordo em parte - - 

Concordo totalmente 38 95,00 

1.14 - 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 1 2,50 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 4 10,00 

Concordo em parte 14 35,00 

Concordo totalmente 21 52,50 

 Fonte: SIE – Sistema de Informações para o Ensino 
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1.12 - O professor ouve críticas, opiniões e sugestões referentes às suas aulas, mostrando-se aberto ao 
diálogo. 

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 1 2,50 

Não concordo nem discordo 2 5,00 

Concordo em parte 2 5,00 

Concordo totalmente 35 87,50 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 2 5,00 

Concordo em parte - - 

Concordo totalmente 38 95,00 

1.14 - 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 1 2,50 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 4 10,00 

Concordo em parte 14 35,00 

Concordo totalmente 21 52,50 

 Fonte: SIE – Sistema de Informações para o Ensino 
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4.2.10 Segmento: Discentes do Curso Técnico em Meio Ambiente 

 

Em se tratando do Curso Técnico em Meio Ambiente estavam habilitados a participar 

do processo de avaliação um total de 56 alunos, contemplando 05 docentes avaliados e um 

conjunto 08 disciplinas. O índice de participação foi de 23,20%. 

 

Tabela 11 – Resultados da Avaliação do Docente pelos Discentes                                           

do Curso Técnico em Meio Ambiente 

Questões / Respostas Quantitativo Percentual 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 3 5,30 

Concordo totalmente 54 94,70 

1.2 - O professor cumpriu o programa da disciplina apresentado. 

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 3 5,30 

Concordo totalmente 54 94,70 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 1 1,80 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 5 8,80 

Concordo totalmente 51 89,50 
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1.4 - O professor estabelece relações entre os conteúdos da sua disciplina com os conteúdos das demais 
disciplinas, contribuindo com a formação profissional. 

Discordo totalmente 2 3,50 

Discordo em parte 4 7,00 

Não concordo nem discordo 1 1,80 

Concordo em parte 6 10,50 

Concordo totalmente 44 77,20 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 8 14,00 

Concordo totalmente 49 86,00 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte - - 

Concordo totalmente 57 100,00 

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

Discordo totalmente 2 3,50 

Discordo em parte 2 3,50 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 12 21,10 

Concordo totalmente 41 71,90 
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1.4 - O professor estabelece relações entre os conteúdos da sua disciplina com os conteúdos das demais 
disciplinas, contribuindo com a formação profissional. 

Discordo totalmente 2 3,50 

Discordo em parte 4 7,00 

Não concordo nem discordo 1 1,80 

Concordo em parte 6 10,50 

Concordo totalmente 44 77,20 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 8 14,00 

Concordo totalmente 49 86,00 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte - - 

Concordo totalmente 57 100,00 

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

Discordo totalmente 2 3,50 

Discordo em parte 2 3,50 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 12 21,10 

Concordo totalmente 41 71,90 
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1.8 - O professor utiliza os recursos didáticos disponíveis, favorecendo a aprendizagem. 

Discordo totalmente 2 3,50 

Discordo em parte 2 3,50 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 14 24,60 

Concordo totalmente 39 68,40 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 3 5,30 

Não concordo nem discordo 1 1,80 

Concordo em parte 13 22,80 

Concordo totalmente 40 70,20 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 1 1,80 

Não concordo nem discordo 1 1,80 

Concordo em parte 1 1,80 

Concordo totalmente 54 94,70 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 2 3,50 

Concordo em parte 4 7,00 

Concordo totalmente 51 89,50 
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1.12 - O professor ouve críticas, opiniões e sugestões referentes às suas aulas, mostrando-se aberto ao 
diálogo. 

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 1 1,80 

Concordo em parte 2 3,50 

Concordo totalmente 54 94,70 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte - - 

Concordo totalmente 57 100,00 

1.14 - 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 - - 

Discordo em parte 1 1,80 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 18 31,60 

Concordo totalmente 38 66,70 

 Fonte: SIE – Sistema de Informações para o Ensino 
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1.12 - O professor ouve críticas, opiniões e sugestões referentes às suas aulas, mostrando-se aberto ao 
diálogo. 

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 1 1,80 

Concordo em parte 2 3,50 

Concordo totalmente 54 94,70 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte - - 

Concordo totalmente 57 100,00 

1.14 - 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 - - 

Discordo em parte 1 1,80 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 18 31,60 

Concordo totalmente 38 66,70 

 Fonte: SIE – Sistema de Informações para o Ensino 

 

 

  

57 
 

4.2.11 Segmento: Discentes do Curso Técnico em Paisagismo 

 

Em se tratando do Curso Técnico em Paisagismo estavam habilitados a participar do 

processo de avaliação um total de 73 alunos, contemplando 07 docentes avaliados e um 

conjunto 09 disciplinas. O índice de participação foi de 19,10%. 

 

Tabela 12 – Resultados da Avaliação do Docente pelos Discentes                                           

do Curso Técnico em Paisagismo 

Questões / Respostas Quantitativo Percentual 

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

Discordo totalmente 2 2,70 

Discordo em parte 2 2,70 

Não concordo nem discordo 2 2,70 

Concordo em parte 10 13,50 

Concordo totalmente 58 78,40 

1.2 - O professor cumpriu o programa da disciplina apresentado. 

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 3 4,10 

Não concordo nem discordo 2 2,70 

Concordo em parte 16 21,60 

Concordo totalmente 53 71,60 

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

Discordo totalmente 1 1,40 

Discordo em parte 1 1,40 

Não concordo nem discordo 1 1,40 

Concordo em parte 9 12,20 

Concordo totalmente 62 83,80 
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1.4 - O professor estabelece relações entre os conteúdos da sua disciplina com os conteúdos das demais 
disciplinas, contribuindo com a formação profissional. 

Discordo totalmente 2 2,70 

Discordo em parte 1 1,40 

Não concordo nem discordo 1 1,40 

Concordo em parte 10 13,50 

Concordo totalmente 60 81,10 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 2 2,70 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 9 12,20 

Concordo totalmente 63 85,10 

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

Discordo totalmente 1 1,40 

Discordo em parte 1 1,40 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 10 13,50 

Concordo totalmente 62 83,80 

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

Discordo totalmente 3 4,10 

Discordo em parte 2 2,70 

Não concordo nem discordo 1 1,40 

Concordo em parte 12 16,20 

Concordo totalmente 56 75,70 

 

 

 

 

 

Continua 



58 
 

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

Discordo totalmente 2 2,70 

Discordo em parte 1 1,40 

Não concordo nem discordo 1 1,40 

Concordo em parte 10 13,50 

Concordo totalmente 60 81,10 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 2 2,70 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 9 12,20 

Concordo totalmente 63 85,10 

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

Discordo totalmente 1 1,40 

Discordo em parte 1 1,40 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 10 13,50 

Concordo totalmente 62 83,80 

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

Discordo totalmente 3 4,10 

Discordo em parte 2 2,70 

Não concordo nem discordo 1 1,40 

Concordo em parte 12 16,20 

Concordo totalmente 56 75,70 
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1.8 - O professor utiliza os recursos didáticos disponíveis, favorecendo a aprendizagem. 

Discordo totalmente 1 1,40 

Discordo em parte 4 5,40 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 11 14,90 

Concordo totalmente 58 78,40 

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

Discordo totalmente 2 2,70 

Discordo em parte 5 6,80 

Não concordo nem discordo 2 2,70 

Concordo em parte 13 17,60 

Concordo totalmente 52 70,30 

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

Discordo totalmente 2 2,70 

Discordo em parte 5 6,80 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 11 14,90 

Concordo totalmente 56 75,70 

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

Discordo totalmente 3 4,10 

Discordo em parte 2 2,70 

Não concordo nem discordo 3 4,10 

Concordo em parte 11 14,90 

Concordo totalmente 55 74,30 
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1.12 - O professor ouve críticas, opiniões e sugestões referentes às suas aulas, mostrando-se aberto ao 
diálogo. 

Discordo totalmente 3 4,10 

Discordo em parte 1 1,40 

Não concordo nem discordo 2 2,70 

Concordo em parte 10 13,50 

Concordo totalmente 58 78,40 

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

Discordo totalmente 1 1,40 

Discordo em parte 4 5,40 

Não concordo nem discordo 3 4,10 

Concordo em parte 6 8,10 

Concordo totalmente 60 81,10 

1.14 - 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 - - 

Discordo em parte 1 1,40 

Não concordo nem discordo 3 4,10 

Concordo em parte 18 24,30 

Concordo totalmente 52 70,30 

 Fonte: SIE – Sistema de Informações para o Ensino 
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1.12 - O professor ouve críticas, opiniões e sugestões referentes às suas aulas, mostrando-se aberto ao 
diálogo. 

Discordo totalmente 3 4,10 

Discordo em parte 1 1,40 

Não concordo nem discordo 2 2,70 

Concordo em parte 10 13,50 

Concordo totalmente 58 78,40 

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

Discordo totalmente 1 1,40 

Discordo em parte 4 5,40 

Não concordo nem discordo 3 4,10 

Concordo em parte 6 8,10 

Concordo totalmente 60 81,10 

1.14 - 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 - - 

Discordo em parte 1 1,40 

Não concordo nem discordo 3 4,10 

Concordo em parte 18 24,30 

Concordo totalmente 52 70,30 

 Fonte: SIE – Sistema de Informações para o Ensino 
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4.2.12 Segmento: Discentes do Curso Técnico em Secretariado 

 

Em se tratando do Curso Técnico em Secretariado estavam habilitados a participar do 

processo de avaliação um total de 41 alunos, contemplando 05 docentes avaliados e um 

conjunto 06 disciplinas. O índice de participação foi de 24,30%. 

 

Tabela 13 – Resultados da Avaliação do Docente pelos Discentes                                           

do Curso Técnico em Secretariado 

Questões / Respostas Quantitativo Percentual 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 1 1,90 

Não concordo nem discordo 4 7,50 

Concordo em parte 5 9,40 

Concordo totalmente 43 81,10 

1.2 - O professor cumpriu o programa da disciplina apresentado. 

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 1 1,90 

Não concordo nem discordo 4 7,50 

Concordo em parte 6 11,30 

Concordo totalmente 42 79,20 

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

Discordo totalmente 1 1,90 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 2 3,80 

Concordo em parte 7 13,20 

Concordo totalmente 43 81,10 
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1.4 - O professor estabelece relações entre os conteúdos da sua disciplina com os conteúdos das demais 
disciplinas, contribuindo com a formação profissional. 

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 1 1,90 

Não concordo nem discordo 1 1,90 

Concordo em parte 7 13,20 

Concordo totalmente 44 83,00 

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

Discordo totalmente 1 1,90 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 2 3,80 

Concordo em parte 3 5,70 

Concordo totalmente 47 88,70 

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

Discordo totalmente 2 3,80 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 1 1,90 

Concordo em parte 7 13,20 

Concordo totalmente 43 81,10 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 2 3,80 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 7 13,20 

Concordo totalmente 44 83,00 
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1.4 - O professor estabelece relações entre os conteúdos da sua disciplina com os conteúdos das demais 
disciplinas, contribuindo com a formação profissional. 

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 1 1,90 

Não concordo nem discordo 1 1,90 

Concordo em parte 7 13,20 

Concordo totalmente 44 83,00 

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

Discordo totalmente 1 1,90 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 2 3,80 

Concordo em parte 3 5,70 

Concordo totalmente 47 88,70 

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

Discordo totalmente 2 3,80 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 1 1,90 

Concordo em parte 7 13,20 

Concordo totalmente 43 81,10 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 2 3,80 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 7 13,20 

Concordo totalmente 44 83,00 
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1.8 - O professor utiliza os recursos didáticos disponíveis, favorecendo a aprendizagem. 

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 1 1,90 

Concordo em parte 5 9,40 

Concordo totalmente 47 88,70 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 1 1,90 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 5 9,40 

Concordo totalmente 47 88,70 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 1 1,90 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 5 9,40 

Concordo totalmente 47 88,70 

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

Discordo totalmente 3 5,70 

Discordo em parte 2 3,80 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 5 9,40 

Concordo totalmente 43 81,10 
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1.12 - O professor ouve críticas, opiniões e sugestões referentes às suas aulas, mostrando-se aberto ao 
diálogo. 

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 2 3,80 

Não concordo nem discordo 3 5,70 

Concordo em parte 7 13,20 

Concordo totalmente 41 77,40 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 1 1,90 

Não concordo nem discordo 3 5,70 

Concordo em parte 6 11,30 

Concordo totalmente 43 81,10 

1.14 - 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 - - 

Discordo em parte 1 1,9 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 1 1,9 

Concordo totalmente 51 96,2 

 Fonte: SIE – Sistema de Informações para o Ensino 
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1.12 - O professor ouve críticas, opiniões e sugestões referentes às suas aulas, mostrando-se aberto ao 
diálogo. 

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 2 3,80 

Não concordo nem discordo 3 5,70 

Concordo em parte 7 13,20 

Concordo totalmente 41 77,40 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 1 1,90 

Não concordo nem discordo 3 5,70 

Concordo em parte 6 11,30 

Concordo totalmente 43 81,10 

1.14 - 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 - - 

Discordo em parte 1 1,9 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 1 1,9 

Concordo totalmente 51 96,2 

 Fonte: SIE – Sistema de Informações para o Ensino 
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4.2.13 Segmento: Discentes do Curso Técnico em Zootecnia 

 

Em se tratando do Curso Técnico em Meio Ambiente estavam habilitados a participar 

do processo de avaliação um total de 30 alunos, contemplando 06 docentes avaliados e um 

conjunto 07 disciplinas. O índice de participação foi de 20,00%. 

 

Tabela 14 – Resultados da Avaliação do Docente pelos Discentes                                            

do Curso Técnico em Zootecnia 

Questões / Respostas Quantitativo Percentual 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 2 8,00 

Não concordo nem discordo 1 4,00 

Concordo em parte 1 4,00 

Concordo totalmente 21 84,00 

1.2 - O professor cumpriu o programa da disciplina apresentado. 

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 2 8,00 

Não concordo nem discordo 2 8,00 

Concordo em parte 2 8,00 

Concordo totalmente 19 76,00 

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

Discordo totalmente 3 12,00 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 2 8,00 

Concordo em parte - - 

Concordo totalmente 20 80,00 
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1.4 - O professor estabelece relações entre os conteúdos da sua disciplina com os conteúdos das demais 
disciplinas, contribuindo com a formação profissional. 

Discordo totalmente 1 4,00 

Discordo em parte 3 12,00 

Não concordo nem discordo 1 4,00 

Concordo em parte 3 12,00 

Concordo totalmente 17 68,00 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 1 4,00 

Concordo em parte 5 20,00 

Concordo totalmente 19 76,00 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 1 4,00 

Não concordo nem discordo 3 12,00 

Concordo em parte - - 

Concordo totalmente 21 84,00 

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

Discordo totalmente 1 4,00 

Discordo em parte 1 4,00 

Não concordo nem discordo 2 8,00 

Concordo em parte 2 8,00 

Concordo totalmente 19 76,00 
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1.4 - O professor estabelece relações entre os conteúdos da sua disciplina com os conteúdos das demais 
disciplinas, contribuindo com a formação profissional. 

Discordo totalmente 1 4,00 

Discordo em parte 3 12,00 

Não concordo nem discordo 1 4,00 

Concordo em parte 3 12,00 

Concordo totalmente 17 68,00 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 1 4,00 

Concordo em parte 5 20,00 

Concordo totalmente 19 76,00 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 1 4,00 

Não concordo nem discordo 3 12,00 

Concordo em parte - - 

Concordo totalmente 21 84,00 

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

Discordo totalmente 1 4,00 

Discordo em parte 1 4,00 

Não concordo nem discordo 2 8,00 

Concordo em parte 2 8,00 

Concordo totalmente 19 76,00 
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1.8 - O professor utiliza os recursos didáticos disponíveis, favorecendo a aprendizagem. 

Discordo totalmente 1 4,00 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 2 8,00 

Concordo em parte 5 20,00 

Concordo totalmente 17 68,00 

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

Discordo totalmente 1 4,00 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 1 4,00 

Concordo em parte 6 24,00 

Concordo totalmente 17 68,00 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 2 8,00 

Não concordo nem discordo 2 8,00 

Concordo em parte - - 

Concordo totalmente 21 84,00 

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

Discordo totalmente 2 8,00 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 3 12,00 

Concordo em parte - - 

Concordo totalmente 20 80,00 
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1.12 - O professor ouve críticas, opiniões e sugestões referentes às suas aulas, mostrando-se aberto ao 
diálogo. 

Discordo totalmente 1 4,00 

Discordo em parte 1 4,00 

Não concordo nem discordo 3 12,00 

Concordo em parte - - 

Concordo totalmente 20 80,00 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 3 12,00 

Concordo em parte 1 4,00 

Concordo totalmente 21 84,00 

1.14 - 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 - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 1 4,00 

Concordo em parte 10 40,00 

Concordo totalmente 14 56,00 

 Fonte: SIE – Sistema de Informações para o Ensino 
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1.12 - O professor ouve críticas, opiniões e sugestões referentes às suas aulas, mostrando-se aberto ao 
diálogo. 

Discordo totalmente 1 4,00 

Discordo em parte 1 4,00 

Não concordo nem discordo 3 12,00 

Concordo em parte - - 

Concordo totalmente 20 80,00 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 3 12,00 

Concordo em parte 1 4,00 

Concordo totalmente 21 84,00 

1.14 - 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 - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 1 4,00 

Concordo em parte 10 40,00 

Concordo totalmente 14 56,00 

 Fonte: SIE – Sistema de Informações para o Ensino 
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4.3 Segmento: Discentes dos Cursos de Graduação 

 

 

4.3.1 Segmento: Discentes do Curso de Geoprocessamento 

 

Em se tratando do Curso de Geoprocessamento estavam habilitados a participar do 

processo de avaliação um total de 105 alunos, contemplando 14 docentes avaliados e um 

conjunto 20 disciplinas. O índice de participação foi de 27,60%. 

 

Tabela 15 – Resultados da Avaliação do Docente pelos Discentes                                           

do Curso de Geoprocessamento 

Questões / Respostas Quantitativo Percentual 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 5 4,50 

Não concordo nem discordo 3 2,70 

Concordo em parte 19 17,10 

Concordo totalmente 84 75,70 

1.2 - O professor cumpriu o programa da disciplina apresentado. 

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 8 7,20 

Não concordo nem discordo 4 3,60 

Concordo em parte 18 16,20 

Concordo totalmente 81 73,00 

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

Discordo totalmente 1 0,90 

Discordo em parte 9 8,10 

Não concordo nem discordo 3 2,70 

Concordo em parte 20 18,00 

Concordo totalmente 78 70,30 
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1.4 - O professor estabelece relações entre os conteúdos da sua disciplina com os conteúdos das demais 
disciplinas, contribuindo com a formação profissional. 

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 3 2,70 

Não concordo nem discordo 8 7,20 

Concordo em parte 26 23,40 

Concordo totalmente 74 66,70 

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

Discordo totalmente 3 2,70 

Discordo em parte 3 2,70 

Não concordo nem discordo 3 2,70 

Concordo em parte 17 15,30 

Concordo totalmente 85 76,60 

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

Discordo totalmente 2 1,80 

Discordo em parte 4 3,60 

Não concordo nem discordo 6 5,40 

Concordo em parte 10 9,00 

Concordo totalmente 89 80,20 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 6 5,40 

Não concordo nem discordo 8 7,20 

Concordo em parte 25 22,50 

Concordo totalmente 72 64,90 
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1.4 - O professor estabelece relações entre os conteúdos da sua disciplina com os conteúdos das demais 
disciplinas, contribuindo com a formação profissional. 

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 3 2,70 

Não concordo nem discordo 8 7,20 

Concordo em parte 26 23,40 

Concordo totalmente 74 66,70 

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

Discordo totalmente 3 2,70 

Discordo em parte 3 2,70 

Não concordo nem discordo 3 2,70 

Concordo em parte 17 15,30 

Concordo totalmente 85 76,60 

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

Discordo totalmente 2 1,80 

Discordo em parte 4 3,60 

Não concordo nem discordo 6 5,40 

Concordo em parte 10 9,00 

Concordo totalmente 89 80,20 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 6 5,40 

Não concordo nem discordo 8 7,20 

Concordo em parte 25 22,50 

Concordo totalmente 72 64,90 
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1.8 - O professor utiliza os recursos didáticos disponíveis, favorecendo a aprendizagem. 

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 6 5,40 

Não concordo nem discordo 8 7,20 

Concordo em parte 25 22,50 

Concordo totalmente 72 64,90 

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

Discordo totalmente 1 0,90 

Discordo em parte 5 4,50 

Não concordo nem discordo 3 2,70 

Concordo em parte 29 26,10 

Concordo totalmente 73 65,80 

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

Discordo totalmente 1 0,90 

Discordo em parte 6 5,40 

Não concordo nem discordo 5 4,50 

Concordo em parte 24 21,60 

Concordo totalmente 75 67,60 

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

Discordo totalmente 4 3,60 

Discordo em parte 7 6,30 

Não concordo nem discordo 2 1,80 

Concordo em parte 23 20,70 

Concordo totalmente 75 67,60 
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1.12 - O professor ouve críticas, opiniões e sugestões referentes às suas aulas, mostrando-se aberto ao 
diálogo. 

Discordo totalmente 7 6,30 

Discordo em parte 7 6,30 

Não concordo nem discordo 4 3,60 

Concordo em parte 18 16,20 

Concordo totalmente 75 67,60 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 4 3,60 

Não concordo nem discordo 5 4,50 

Concordo em parte 9 8,10 

Concordo totalmente 93 83,80 

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

Sim 11 9,90 

Não 100 90,10 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 2 18,20 

Concordo em parte 1 9,10 

Concordo totalmente 8 72,70 

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 - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 3 27,30 

Concordo em parte 1 9,10 

Concordo totalmente 7 63,60 
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1.12 - O professor ouve críticas, opiniões e sugestões referentes às suas aulas, mostrando-se aberto ao 
diálogo. 

Discordo totalmente 7 6,30 

Discordo em parte 7 6,30 

Não concordo nem discordo 4 3,60 

Concordo em parte 18 16,20 

Concordo totalmente 75 67,60 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 4 3,60 

Não concordo nem discordo 5 4,50 

Concordo em parte 9 8,10 

Concordo totalmente 93 83,80 

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

Sim 11 9,90 

Não 100 90,10 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 2 18,20 

Concordo em parte 1 9,10 

Concordo totalmente 8 72,70 

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 - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 3 27,30 

Concordo em parte 1 9,10 

Concordo totalmente 7 63,60 
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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 1 0,90 

Discordo em parte 1 0,90 

Não concordo nem discordo 5 4,50 

Concordo em parte 33 29,70 

Concordo totalmente 71 64,00 

 Fonte: SIE – Sistema de Informações para o Ensino 
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4.3.2 Segmento: Discentes do Curso de Gestão Ambiental 

 

Em se tratando do Curso de Gestão Ambiental estavam habilitados a participar do 

processo de avaliação um total de 55 alunos, contemplando 08 docentes avaliados e um 

conjunto 14 disciplinas. O índice de participação foi de 29,00%. 

 

Tabela 16 – Resultados da Avaliação do Docente pelos Discentes                                           

do Curso de Gestão Ambiental 

Questões / Respostas Quantitativo Percentual 

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

Discordo totalmente 2 2,60 

Discordo em parte 1 1,30 

Não concordo nem discordo 4 5,10 

Concordo em parte 14 17,90 

Concordo totalmente 57 73,10 

1.2 - O professor cumpriu o programa da disciplina apresentado. 

Discordo totalmente 2 2,60 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 5 6,40 

Concordo em parte 17 21,80 

Concordo totalmente 54 69,20 

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

Discordo totalmente 2 2,60 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 5 6,40 

Concordo em parte 17 21,80 

Concordo totalmente 54 69,20 
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4.3.2 Segmento: Discentes do Curso de Gestão Ambiental 

 

Em se tratando do Curso de Gestão Ambiental estavam habilitados a participar do 

processo de avaliação um total de 55 alunos, contemplando 08 docentes avaliados e um 

conjunto 14 disciplinas. O índice de participação foi de 29,00%. 

 

Tabela 16 – Resultados da Avaliação do Docente pelos Discentes                                           

do Curso de Gestão Ambiental 

Questões / Respostas Quantitativo Percentual 

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

Discordo totalmente 2 2,60 

Discordo em parte 1 1,30 

Não concordo nem discordo 4 5,10 

Concordo em parte 14 17,90 

Concordo totalmente 57 73,10 

1.2 - O professor cumpriu o programa da disciplina apresentado. 

Discordo totalmente 2 2,60 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 5 6,40 

Concordo em parte 17 21,80 

Concordo totalmente 54 69,20 

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

Discordo totalmente 2 2,60 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 5 6,40 

Concordo em parte 17 21,80 

Concordo totalmente 54 69,20 
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1.4 - O professor estabelece relações entre os conteúdos da sua disciplina com os conteúdos das demais 
disciplinas, contribuindo com a formação profissional. 

Discordo totalmente 2 2,60 

Discordo em parte 2 2,60 

Não concordo nem discordo 6 7,70 

Concordo em parte 9 11,50 

Concordo totalmente 59 75,60 

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

Discordo totalmente 4 5,10 

Discordo em parte 2 2,60 

Não concordo nem discordo 2 2,60 

Concordo em parte 11 14,10 

Concordo totalmente 59 75,60 

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

Discordo totalmente 3 3,80 

Discordo em parte 1 1,30 

Não concordo nem discordo 5 6,40 

Concordo em parte 13 16,70 

Concordo totalmente 56 71,80 

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

Discordo totalmente 3 3,80 

Discordo em parte 3 3,80 

Não concordo nem discordo 5 6,40 

Concordo em parte 16 20,50 

Concordo totalmente 51 65,40 

 

 

 

 

 

Continua 



76 
 

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

Discordo totalmente 3 3,80 

Discordo em parte 3 3,80 

Não concordo nem discordo 6 7,70 

Concordo em parte 13 16,70 

Concordo totalmente 53 67,90 

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

Discordo totalmente 2 2,60 

Discordo em parte 2 2,60 

Não concordo nem discordo 3 3,80 

Concordo em parte 14 17,90 

Concordo totalmente 57 73,10 

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

Discordo totalmente 2 2,60 

Discordo em parte 1 1,30 

Não concordo nem discordo 4 5,10 

Concordo em parte 13 16,70 

Concordo totalmente 58 74,40 

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

Discordo totalmente 6 7,70 

Discordo em parte 3 3,80 

Não concordo nem discordo 7 9,00 

Concordo em parte 17 21,80 

Concordo totalmente 45 57,70 
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1.8 - O professor utiliza os recursos didáticos disponíveis, favorecendo a aprendizagem. 

Discordo totalmente 3 3,80 

Discordo em parte 3 3,80 

Não concordo nem discordo 6 7,70 

Concordo em parte 13 16,70 

Concordo totalmente 53 67,90 

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

Discordo totalmente 2 2,60 

Discordo em parte 2 2,60 

Não concordo nem discordo 3 3,80 

Concordo em parte 14 17,90 

Concordo totalmente 57 73,10 

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

Discordo totalmente 2 2,60 

Discordo em parte 1 1,30 

Não concordo nem discordo 4 5,10 

Concordo em parte 13 16,70 

Concordo totalmente 58 74,40 

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

Discordo totalmente 6 7,70 

Discordo em parte 3 3,80 

Não concordo nem discordo 7 9,00 

Concordo em parte 17 21,80 

Concordo totalmente 45 57,70 
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1.12 - O professor ouve críticas, opiniões e sugestões referentes às suas aulas, mostrando-se aberto ao 
diálogo. 

Discordo totalmente 4 5,10 

Discordo em parte 5 6,40 

Não concordo nem discordo 7 9,00 

Concordo em parte 12 15,40 

Concordo totalmente 50 64,10 

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

Discordo totalmente 3 3,80 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 4 5,10 

Concordo em parte 17 21,80 

Concordo totalmente 54 69,20 

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

Sim 1 1,30 

Não 77 98,70 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte - - 

Concordo totalmente 1 100,00 

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 - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte - - 

Concordo totalmente 1 100,00 
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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 4 5,10 

Discordo em parte 1 1,30 

Não concordo nem discordo 3 3,80 

Concordo em parte 28 35,90 

Concordo totalmente 42 53,80 

Fonte: SIE – Sistema de Informações para o Ensino 
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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 4 5,10 

Discordo em parte 1 1,30 

Não concordo nem discordo 3 3,80 

Concordo em parte 28 35,90 

Concordo totalmente 42 53,80 

Fonte: SIE – Sistema de Informações para o Ensino 
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4.3.3 Segmento: Discentes do Curso de Gestão de Cooperativas 

 

Em se tratando do Curso de Gestão de Cooperativas estavam habilitados a participar 

do processo de avaliação um total de 167 alunos, contemplando 14 docentes avaliados e um 

conjunto 20 disciplinas. O índice de participação foi de 19,70%. 

 

Tabela 17 – Resultados da Avaliação do Docente pelos Discentes                                           

do Curso de Gestão de Cooperativas 

Questões / Respostas Quantitativo Percentual 

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

Discordo totalmente 6 4,10 

Discordo em parte 4 2,70 

Não concordo nem discordo 3 2,00 

Concordo em parte 20 13,60 

Concordo totalmente 114 77,60 

1.2 - O professor cumpriu o programa da disciplina apresentado. 

Discordo totalmente 9 6,10 

Discordo em parte 5 3,40 

Não concordo nem discordo 4 2,70 

Concordo em parte 25 17,00 

Concordo totalmente 104 70,70 

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

Discordo totalmente 9 6,10 

Discordo em parte 5 3,40 

Não concordo nem discordo 2 1,40 

Concordo em parte 22 15,00 

Concordo totalmente 109 74,10 
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1.4 - O professor estabelece relações entre os conteúdos da sua disciplina com os conteúdos das demais 
disciplinas, contribuindo com a formação profissional. 

Discordo totalmente 4 2,70 

Discordo em parte 6 4,10 

Não concordo nem discordo 3 2,00 

Concordo em parte 35 23,80 

Concordo totalmente 99 67,30 

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

Discordo totalmente 2 1,40 

Discordo em parte 6 4,10 

Não concordo nem discordo 1 0,70 

Concordo em parte 21 14,30 

Concordo totalmente 117 79,60 

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

Discordo totalmente 2 1,40 

Discordo em parte 4 2,70 

Não concordo nem discordo 6 4,10 

Concordo em parte 16 10,90 

Concordo totalmente 119 81,00 

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

Discordo totalmente 4 2,70 

Discordo em parte 9 6,10 

Não concordo nem discordo 2 1,40 

Concordo em parte 30 20,40 

Concordo totalmente 102 69,40 
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1.4 - O professor estabelece relações entre os conteúdos da sua disciplina com os conteúdos das demais 
disciplinas, contribuindo com a formação profissional. 

Discordo totalmente 4 2,70 

Discordo em parte 6 4,10 

Não concordo nem discordo 3 2,00 

Concordo em parte 35 23,80 

Concordo totalmente 99 67,30 

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

Discordo totalmente 2 1,40 

Discordo em parte 6 4,10 

Não concordo nem discordo 1 0,70 

Concordo em parte 21 14,30 

Concordo totalmente 117 79,60 

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

Discordo totalmente 2 1,40 

Discordo em parte 4 2,70 

Não concordo nem discordo 6 4,10 

Concordo em parte 16 10,90 

Concordo totalmente 119 81,00 

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

Discordo totalmente 4 2,70 

Discordo em parte 9 6,10 

Não concordo nem discordo 2 1,40 

Concordo em parte 30 20,40 

Concordo totalmente 102 69,40 
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1.8 - O professor utiliza os recursos didáticos disponíveis, favorecendo a aprendizagem. 

Discordo totalmente 6 4,10 

Discordo em parte 5 3,40 

Não concordo nem discordo 5 3,40 

Concordo em parte 21 14,30 

Concordo totalmente 110 74,80 

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

Discordo totalmente 4 2,70 

Discordo em parte 5 3,40 

Não concordo nem discordo 4 2,70 

Concordo em parte 33 22,40 

Concordo totalmente 101 68,70 

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

Discordo totalmente 12 8,20 

Discordo em parte 6 4,10 

Não concordo nem discordo 8 5,40 

Concordo em parte 15 10,20 

Concordo totalmente 106 72,10 

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

Discordo totalmente 11 7,50 

Discordo em parte 7 4,80 

Não concordo nem discordo 11 7,50 

Concordo em parte 20 13,60 

Concordo totalmente 98 66,70 
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1.12 - O professor ouve críticas, opiniões e sugestões referentes às suas aulas, mostrando-se aberto ao 
diálogo. 

Discordo totalmente 5 3,40 

Discordo em parte 8 5,40 

Não concordo nem discordo 10 6,80 

Concordo em parte 17 11,60 

Concordo totalmente 107 72,80 

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

Discordo totalmente 3 2,00 

Discordo em parte 2 1,40 

Não concordo nem discordo 4 2,70 

Concordo em parte 14 9,50 

Concordo totalmente 124 84,40 

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

Sim 7 4,80 

Não 140 95,20 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 2 28,60 

Concordo totalmente 5 71,40 

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 - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 1 14,30 

Concordo totalmente 6 85,70 
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1.12 - O professor ouve críticas, opiniões e sugestões referentes às suas aulas, mostrando-se aberto ao 
diálogo. 

Discordo totalmente 5 3,40 

Discordo em parte 8 5,40 

Não concordo nem discordo 10 6,80 

Concordo em parte 17 11,60 

Concordo totalmente 107 72,80 

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

Discordo totalmente 3 2,00 

Discordo em parte 2 1,40 

Não concordo nem discordo 4 2,70 

Concordo em parte 14 9,50 

Concordo totalmente 124 84,40 

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

Sim 7 4,80 

Não 140 95,20 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 2 28,60 

Concordo totalmente 5 71,40 

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 - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte 1 14,30 

Concordo totalmente 6 85,70 
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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 3 2,00 

Discordo em parte 2 1,40 

Não concordo nem discordo 7 4,80 

Concordo em parte 35 23,80 

Concordo totalmente 100 68,00 

 Fonte: SIE – Sistema de Informações para o Ensino 
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4.3.4 Segmento: Discentes do Curso de Sistemas para Internet 

 

Em se tratando do Curso de Sistemas para Internet estavam habilitados a participar do 

processo de avaliação um total de 115 alunos, contemplando 08 docentes avaliados e um 

conjunto 16 disciplinas. O índice de participação foi de 21,70%. 

 

Tabela 18 – Resultados da Avaliação do Docente pelos Discentes                                           

do Curso de Sistemas para Internet 

Questões / Respostas Quantitativo Percentual 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 3 3,50 

Não concordo nem discordo 9 10,60 

Concordo em parte 15 17,60 

Concordo totalmente 58 68,20 

1.2 - O professor cumpriu o programa da disciplina apresentado. 

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 4 4,70 

Não concordo nem discordo 14 16,50 

Concordo em parte 11 12,90 

Concordo totalmente 56 65,90 

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

Discordo totalmente 1 1,20 

Discordo em parte 5 5,90 

Não concordo nem discordo 15 17,60 

Concordo em parte 14 16,50 

Concordo totalmente 50 58,80 
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4.3.4 Segmento: Discentes do Curso de Sistemas para Internet 

 

Em se tratando do Curso de Sistemas para Internet estavam habilitados a participar do 

processo de avaliação um total de 115 alunos, contemplando 08 docentes avaliados e um 

conjunto 16 disciplinas. O índice de participação foi de 21,70%. 

 

Tabela 18 – Resultados da Avaliação do Docente pelos Discentes                                           

do Curso de Sistemas para Internet 

Questões / Respostas Quantitativo Percentual 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 3 3,50 

Não concordo nem discordo 9 10,60 

Concordo em parte 15 17,60 

Concordo totalmente 58 68,20 

1.2 - O professor cumpriu o programa da disciplina apresentado. 

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 4 4,70 

Não concordo nem discordo 14 16,50 

Concordo em parte 11 12,90 

Concordo totalmente 56 65,90 

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

Discordo totalmente 1 1,20 

Discordo em parte 5 5,90 

Não concordo nem discordo 15 17,60 

Concordo em parte 14 16,50 

Concordo totalmente 50 58,80 
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1.4 - O professor estabelece relações entre os conteúdos da sua disciplina com os conteúdos das demais 
disciplinas, contribuindo com a formação profissional. 

Discordo totalmente 2 2,40 

Discordo em parte 4 4,70 

Não concordo nem discordo 14 16,50 

Concordo em parte 16 18,80 

Concordo totalmente 49 57,60 

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

Discordo totalmente 1 1,20 

Discordo em parte 3 3,50 

Não concordo nem discordo 14 16,50 

Concordo em parte 10 11,80 

Concordo totalmente 57 67,10 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 3 3,50 

Não concordo nem discordo 11 12,90 

Concordo em parte 13 15,30 

Concordo totalmente 58 68,20 

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

Discordo totalmente 1 1,20 

Discordo em parte 5 5,90 

Não concordo nem discordo 14 16,50 

Concordo em parte 18 21,20 

Concordo totalmente 47 55,30 
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1.8 - O professor utiliza os recursos didáticos disponíveis, favorecendo a aprendizagem. 

Discordo totalmente 1 1,20 

Discordo em parte 4 4,70 

Não concordo nem discordo 15 17,60 

Concordo em parte 16 18,80 

Concordo totalmente 49 57,60 

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

Discordo totalmente - - 

Discordo em parte 3 3,50 

Não concordo nem discordo 12 14,10 

Concordo em parte 21 24,70 

Concordo totalmente 49 57,60 

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

Discordo totalmente 1 1,20 

Discordo em parte 1 1,20 

Não concordo nem discordo 14 16,50 

Concordo em parte 20 23,50 

Concordo totalmente 49 57,60 

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

Discordo totalmente 3 3,50 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 16 18,80 

Concordo em parte 17 20,00 

Concordo totalmente 49 57,60 
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1.12 - O professor ouve críticas, opiniões e sugestões referentes às suas aulas, mostrando-se aberto ao 
diálogo. 

Discordo totalmente 2 2,40 

Discordo em parte 3 3,50 

Não concordo nem discordo 11 12,90 

Concordo em parte 13 15,30 

Concordo totalmente 56 65,90 

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

Discordo totalmente 2 2,40 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 9 10,60 

Concordo em parte 11 12,90 

Concordo totalmente 63 74,10 

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

Sim 2 2,40 

Não 83 97,60 

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

Discordo totalmente 1 50,00 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo - - 

Concordo em parte - - 

Concordo totalmente 1 50,00 

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 - - 

Discordo em parte - - 

Não concordo nem discordo 1 50,00 

Concordo em parte - - 

Concordo totalmente 1 50,00 
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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 2 2,40 

Discordo em parte 3 3,50 

Não concordo nem discordo 8 9,40 

Concordo em parte 31 36,50 

Concordo totalmente 41 48,20 

 Fonte: SIE – Sistema de Informações para o Ensino 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A temática da avaliação do docente pelo discente tem suscitado intenso debate. Este 

debate se insere no conjunto de discussões mais amplas sobre a autonomia e sobre o papel da 

universidade em uma sociedade que demanda cada vez mais pela qualidade e eficiência das 

instituições escolares. 

No entanto, a relevância da tarefa de avaliação do docente é proporcional às 

dificuldades técnicas de promovê-la, principalmente quando se trata da natureza deste objeto, 

um ser complexo cujo saber e saber fazer só podem ser compreendidos em seu caráter de 

síntese de múltiplas determinações de sua história pessoal e profissional. Tal conjunto requer 

a consideração de variáveis contextuais e da dinâmica institucional nem sempre valorizadas 

em programas de avaliação institucional. 

Neste ponto, a inclusão do aluno como parte necessária da avaliação do docente, a 

partir da definição dos critérios, apresenta-se como uma possibilidade de captar dimensões 

que são típicas de um contexto determinado, e que não são alcançadas pela utilização de 

instrumentos padronizados. 

Mas isso por si só não é suficiente. Também é necessário que haja ampla divulgação 

dos resultados destas avaliações. A divulgação do Relatório da Avaliação do Docente pelo 

Discente 2016/2 evidencia clara preocupação por parte do Colégio Politécnico da UFSM com 

os resultados obtidos neste processo. 

No desenvolver deste trabalho, intentou-se apresentar um instrumento informacional 

objetivo, cuja finalidade é auxiliar na busca de mecanismos que permitam a contínua melhoria 

de todo o planejamento dos processos de ensino e aprendizagem, no que tange ao ensino, à 

pesquisa e à extensão. 

Assim, a Direção do Colégio Politécnico da UFSM e a Comissão Setorial de 

Avaliação (CSA) cumprem o seu papel oportunizando este instrumento de informações para a 

sua comunidade. 
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