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AUTOAVALIAÇÃO 2014/1
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) apresenta, por este documento, as considerações
sobre a última Autoavaliação Institucional, que aconteceu entre os dias 2 e 6 de junho. Nesta
primeira parte do ano letivo de 2014, os discentes avaliaram, no âmbito das disciplinas nas quais
estiveram respectivamente matriculados, a si mesmos e os professores. Seguindo metodologia
semelhante, os docentes, por sua vez, avaliaram a si próprios, aos alunos e a aspectos de cada
disciplina lecionada.
Concluído o processo, a CPA entregou o resultado detalhado de toda a avaliação efetuada à
Direção Acadêmica que, juntamente com a Coordenação do Curso, dará o devido
encaminhamento do material recolhido à Direção Geral da Faculdade, para estabelecer contato
com cada um dos professores envolvidos nesse processo avaliativo.

Discentes
(índice de participação: 49,21%)


Os alunos se avaliam

Na avaliação de si mesmo (autoavaliação), dos quatro itens avaliados, o maior índice
alcançado (muito bom) verificou-se no quesito pontualidade na entrega das tarefas acadêmicas.
Segue na escala de conceitos como bom a participação no curso intra e extraclasse. Dos itens
considerados regular, o percentual mais alto, foi no quesito frequência e pontualidade das aulas.
Nenhum percentual sob essa marca foi atingido.


Os alunos avaliam os professores

Em relação ao corpo docente, os alunos avaliaram com mais alto índice (muito bom) o
nível de domínio de conteúdo dos docentes, seguido dos outros itens: disposição dos professores
para o esclarecimento de dúvidas e retorno dos trabalhos e provas; relacionamento interpessoal
para com os alunos. No tangente à didática e à utilização de estratégias, ao esclarecimento de
dúvidas e retorno das avaliações e respectivos prazos de devolução, o corpo discente avaliou
como bom. Em relação ao uso dos recursos Unimestre pelos docentes, verificou-se um sensível
índice negativo. No mais, em todos os ítens avaliados, registrou-se um percentual, embora
mínimo, na alternativa não posso opinar.

Docentes
(índice de participação: 78,57%)


Os professores se avaliam

Na avaliação de si mesmo (autoavaliação), os maiores índices alcançados (muito bom)
deram-se nos seguintes itens: cumprimento do plano de ensino, assiduidade e pontualidade.
Consta como bom o conhecimento atualizado do conteúdo das disciplinas lecionadas, a
interdisciplinaridade e a clareza na exposição do conteúdo das disciplinas.



Os professores avaliam os alunos

Em relação ao desempenho dos alunos na disciplina, os docentes apontam com os valores
praticamente equiparados os dois maiores índices, muito bom e bom, nos dois itens avaliados,
que foram o nível de assiduidade, pontualidade e participação em sala de aula.

“Avaliar para Planejar a Melhoria da Qualidade”.

Florianópolis, 04 de Agosto de 2014.
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