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Questionário Comissão Própria de Avaliação - Formulário docente

9

09:22

Ativo

Respostas

Tempo médio para concluir

Status

1. A equipe técnica pedagógica acompanha a prática docente?

Sim

9

Não

0

2. Você recebe retorno (feedback) deste acompanhamento?

Sim

9

Não

0

3. Qual nível de relevância o acompanhamento da ação docente e avaliação dos planos de ensino,
reflete na prática docente.

Pouco

Regular

Muito

Completamente

relevância
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4. Se na opção acima respondeu "pouco" ou "regular" , explique sua resposta. Se respondeu
"muito" ou "completamente" preencha o campo abaixo com o símbolo *
Respostas Mais Recentes

9

"**"
"**"

Respostas

"*"

5. Você participa ou já participou da Revalidação da proposta pedagógica

Sim

5

Não

0

Tenho Conhecimento, porém …

4

6. O conteúdo da disciplina é desenvolvido em concordância com a área do curso?

discordo totalmente ( 0 a 25% de concordância)
concordo parcialmente ( 51 a 75% de concordância)

discordo parcialmente ( 26 a 50% de concordância)
concordo plenamente ( 76 a 100% de concordância)

grau de de concordância

7. Se na opção acima respondeu "discordo totalmente" ou "discordo parcialmente" , explique sua
resposta. Se respondeu "concordo parcialmente" ou "concordo plenamente" preencha o campo
abaixo com o símbolo *
Respostas Mais Recentes

9
Respostas

"**"
"**"
"*"
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8. Avalie qual dos itens abaixo é mais perceptível a evolução Institucional
Prática Docente

2

Infraestrutura

0

Laboratórios, equipamentos e …

5

Atividades Extra Currculares

0

Apoio Educacional

2

9. Relate, no máximo 2 palavras, qual a maior dificuldade para o bom andamento da prática
docente (ex: laboratório, insumo, processo administrativo, etc)
Respostas Mais Recentes

9

"Adequação as novas tecnologias da indústria 4.0 "
"caminho, pessoas"

Respostas

"Softwares e Internet"

10. Relate, no máximo 2 palavras, qual o maior facilitador para o bom andamento da prática
docente (ex: laboratório, insumo, processo administrativo, etc)
Respostas Mais Recentes

9

"Infraestrutura, apoio docente"
"Coordenador, professor"

Respostas

"Apoio gestor e Laboratório"

11. Avalie qual o grau de incentivo a Faculdade de Tecnologia SENAI "Roberto Simonsen" da à
continuidade da formação docente

Pouco

Razoável

Muito

Completamente

grau de incentivo
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12. Se na opção acima respondeu "pouco" ou "razoável" , explique sua resposta. Se respondeu
"muito" ou "completamente" preencha o campo abaixo com o símbolo *
Respostas Mais Recentes

9

"**"
"**"

Respostas

"A Faculdade não tem pesquisa, não oportunizando o desenvolviment…

13. Avalie qual o grau de aplicabilidade da metodologia por competência na vida profissional do
aluno

pouca

regular

muito

completamente

grau de aplicabilidade

14. Quanto os programas de preservação ambiental refletem na prática de sala de aula ou na
postura do aluno no ambiente educacional (ex: limpeza e organização nos laboratórios,
descarte correto dos materiais)

Muito Pouco

Pouco

regular

muito

completamente

reflexo na postura discente

15. Se na opção acima respondeu"muito pouco" "pouco" ou "rregular" , explique sua resposta. Se
respondeu "muito" ou "completamente" preencha o campo abaixo com o símbolo *
Respostas Mais Recentes

9
Respostas

"**"
"**"
"*"
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16. O espaço abaixo está reservado para comentários e sugestões
Respostas Mais Recentes

9
Respostas

"n/a"
"Facilidade para o professor do curso superior usar os laboratórios de …
"Vejo a faculdade em uma crescente, reflexo de muito trabalho em tod…
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