
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVO CP  

  DISPONÍVEL ONLINE: www.fafica.com 

Caruaru, FEVEREIRO de 2014 - Ano 3 Nº 1 

Comissão Própria de Avaliação 

CONHECER PARA INTERVIR 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
INDICADORES PESQUISADOS Ótimo Bom Regular Fraco 

1 AUTOAVALIAÇÃO: Você apresenta/discute o Plano de Ensino no início do 

semestre? 
86,7% 13,3% 0% 0% 

2 AUTOAVALIAÇÃO: Você trabalha os conteúdos propostos no Plano de 

Ensino? 
73,3% 26,7% 0% 0% 

3 AUTOAVALIAÇÃO: Você mantém coerência entre as avaliações propostas 

e os conteúdos trabalhados em sala de aula? 
86,7% 13,3% 0% 0% 

4 AUTOAVALIAÇÃO: Você conhece o Projeto Pedagógico do(s) Curso(s) 

em que leciona? 
31,7% 50% 15% 3,3% 

5 AUTOAVALIAÇÃO: Você procura trabalhar de forma articulada com os/as 

demais docentes? 
13,3% 55% 30% 1,7% 

6 AUTOAVALIAÇÃO: Você mantém uma relação de respeito, cordialidade e 

integração com os/as discentes? 
95% 5% 0% 0% 

7 AUTOAVALIAÇÃO: Você procura fazer associação entre teoria e prática e 

tem conseguido relacionar os conteúdos trabalhados com a solução de 

problemas na área para a qual os/as discentes estão sendo formados/as? 

66,7% 33,3% 0% 0% 

8 AUTOAVALIAÇÃO: Você tem incentivado os/as discentes a participaram 

de atividades extraclasses promovidas pela faculdade (Congressos, fórum, 

palestras, mostras, feiras, seminários, chás, EEPEs etc.)? 

63,3% 33,3% 3,4% 0% 

9 AUTOAVALIAÇÃO: Você tem comparecido com regularidade e 

pontualidade às aulas? 
75% 25% 0% 0% 
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Em  a  promoverá: 
 

 

BOM INÍCIO DE SEMESTRE LETIVO!!! 

O início de um novo ano letivo traz consigo muitas expectativas. A CPA, para o ano de 2014, ao conduzir o processo 
autoavaliativo institucional, deseja caminhar de mãos dadas com todos e todas que fazem a FAFICA, a fim de que possamos 
contribuir, com entusiasmo e compromisso ético, para a concretização, no ano em curso, da missão institucional. Neste 
informativo, fique informado de mais alguns resultados das avaliações que a CPA promoveu em 2013.2. Bom retorno às aulas. 

 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.tinyandmighty.com/wp-content/uploads/2009/11/at-sign.png&imgrefurl=http://www.tinyandmighty.com/author/admin/page/30&usg=__AeSXoxykbIOLtWamw4mHBUGoixc=&h=243&w=249&sz=61&hl=en&start=47&sig2=fzsskXX2bBOf5que7Y3FVQ&zoom=1&tbnid=Ayc6dX840bKW2M:&tbnh=108&tbnw=111&ei=Hhw2UN24OoGQ9gTalIDwDQ&prev=/search?q=@&start=40&hl=en&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1


 

Caruaru, Agosto de 2012 

 Ano 1 Nº 1 

Rua Azevedo Coutinho, S/N - Petrópolis - Caruaru – PE - CEP: 55.030-902 - Fone: 81 2103.3900 

Comissão Própria de Avaliação 

CONHECER PARA INTERVIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTATO: www.fafica.com e-mail: cpa@fafica.com 
 

p.  2 

Resultado GERAL da Avaliação da Prática Docente pelos/as 

Alunos/as e Autoavaliação Discente 2013.2 

 

INDICADORES PESQUISADOS Ótimo Bom Regular Fraco 

1 AUTOAVALIAÇÃO: Você considera sua participação nas aulas deste/a 

professor/a no que diz respeito à presença nas aulas: 
72,4% 22,8% 3,6% 1,2% 

2 AUTOAVALIAÇÃO: Você considera sua participação nas aulas deste/a 

professor/a no que diz respeito à interação com os assuntos que ele/a 

apresenta: 

48,4% 33,1% 14,9% 3,5% 

3 AUTOAVALIAÇÃO: Você considera sua participação nas aulas deste/a 

professor/a no que diz respeito à leitura dos textos sugeridos: 
52,5% 35,5% 8,9% 2,9% 

4 AUTOAVALIAÇÃO: Você considera sua participação nas aulas deste/a 

professor/a no que diz respeito à atitude de escuta e atenção à fala dele/a: 
69,5% 24,5% 4,3% 1,6% 

5 AUTOAVALIAÇÃO: Você considera sua participação nas aulas deste/a 

professor/a no que diz respeito à atitude de escuta e atenção à fala de seus/suas 

colegas de turma: 

61,9% 30,8% 5,5% 1,8% 

6 AUTOAVALIAÇÃO: Você considera sua participação nas aulas deste/a 

professor/a no que diz respeito ao tempo que você disponibiliza para o estudo 

além da sala de aula: 

41,5% 36,5% 17,8% 4,3% 

7 AUTOAVALIAÇÃO: Você considera sua participação nos eventos 

extraclasses (Congressos, fórum, palestras, mostras, feiras, seminários, chás, 

Encontros de Ensino, Pesquisa e Extensão etc.) 

49,8% 31,3% 12,2% 6,9% 

 

INDICADORES PESQUISADOS Ótimo Bom Regular Fraco 

1 O/a professor/a cumpre o horário das aulas definido pela 

faculdade? 
78,2% 15,8% 4% 2,1% 

2 Você considera a frequência do/a professor/a de modo: 80,2% 16,2% 2,3% 1,4% 

3 Você considera que o/a professor/a domina os conteúdos que 

ensina, de modo: 
75,2,9% 17,1% 5,2% 2,6% 

4 O/a professor/a promove tarefas interessantes para favorecer o 

aprendizado? 
58,4% 25,4% 11,6% 4,7% 

5 O/a professor/a usa uma linguagem clara na vivência dos 

conteúdos formativos? 
68,9% 20,9% 6,8% 3,3% 

6 O/a professor/a orienta com clareza os trabalhos propostos? 68,4% 21,8% 6,2% 3,6% 

7 O/a professor/a propõe avaliações que valorizam a reflexão mais 

que a memorização? 
61,2% 25% 9,7% 4% 

8 O/a professor/a demonstra coerência entre as avaliações propostas 

e os conteúdos desenvolvidos em sala de aula? 
68,4% 22,2% 6,5% 2,7% 

9 O/a professor/a procura fazer associação entre teoria e prática e 

tem conseguido relacionar os conteúdos trabalhados com a solução 

de problemas na área para a qual você está sendo formado/a? 

64,4% 23,6% 8,1% 3,7% 

10 O/a professor/a promove a interação entre os/as alunos/as na sala 

de aula? 
63% 24,9% 8,6% 3,3% 

11 O/a professor/a procura criar uma atmosfera agradável para o 

desenvolvimento das aulas? 
64,1% 24,4% 7,4% 4% 

12 O/a professor/a trata todos/as os/as alunos/as igualmente, com 

cordialidade e respeito? 
79,3% 15,9% 3% 1,7% 

13 O/a professor/a conduz as aulas com entusiasmo? 68,3% 21,1% 7,1% 3,3% 
INDICADORES PESQUISADOS Sim Não  

 14 O/a professor/a incentiva você a participar dos eventos extra-

classes promovidos pela Faculdade? 
87,9% 12,1% 

 

15 O/a professor/a apresenta o Plano de Ensino da disciplina para o 

semestre? 
96,2% 3,7% 

16 O/a professor/a trabalha os conteúdos propostos no Plano de 

Ensino? 
94,9% 5,1% 

 

AVALIAR 

PARA 

INTERVIR!!! 

PARTICIPE DAS AVALIAÇÕES CPA 2014!!! 

http://www.fafica.com/

