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Nome do(a) professor(a) avaliado(a):
Nome da Disciplina:
Código da Disciplina:
Disciplina lecionada em (ano/semestre):

/

1 - Considerando o período compreendido entre
e
(espaço a ser preenchido pela
comissão de avaliação) marque a opção que melhor corresponda à sua percepção sobre o desempenho do docente avaliado.

Nunca

Poucas
vezes

Na
maioria
das vezes

Sempre

Não
tenho
condições de
responder

1.1 O Professor compareceu assiduamente às aulas.
1.2 O professor foi pontual com seu horário de aulas.
1.3 Quando precisou faltar a alguma aula o professor avisou
antecipadamente ou justificou a ausência.
1.4 O professor indicou o material bibliográfico importante
para a disciplina.
1.5 De uma maneira geral, o professor apresentou com
clareza os conteúdos a serem trabalhados.
1.6 De uma maneira geral, o professor utilizou recursos
didáticos que favoreceram o aprendizado.
1.7 O professor teve disponibilidade para atendimento aos
alunos fora do horário de aulas.
1.8 O professor apresentou e discutiu os resultados das
avaliações com os alunos em tempo oportuno.
1.9 O professor esclareceu as dúvidas apresentadas pelos
alunos.
1.10 Foi possível perceber que o professor foi responsável
na realização de suas atividades de ensino.
1.11 O professor tratou com respeito os alunos.
1.12 O professor tratou com respeito as demais pessoas da
instituição.
2 - O professor apresentou a ementa da disciplina: objetivos, conteúdo, bibliografia, critérios de avaliação.
SIM

NÃO

Comentários:
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3 - Espaço reservado para observações, críticas e sugestões quanto ao desempenho do avaliado (Opcional)

Data do preenchimento:
Assinatura do avaliador: ___________________________________________
Matrícula:
Aluno do curso:
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