
                                                                                                                                                   
 

CONSULTA PÚBLICA 

QUESTIONÁRIOS DE AVALIAÇÃO DOCENTE  
DIMENSÃO AULA NA GRADUAÇÃO VIRTUAL 

 

A avaliação docente na PUC Minas completou um ciclo de três anos (2016/2018). 

Para o novo ciclo (2019/2021), a proposta da CPA é reformular os instrumentos de avaliação 

da dimensão AULA NA GRADUAÇÃO. Essa nova proposta de instrumentos foi baseada no 

aprendizado do ciclo passado, com as críticas e sugestões levadas à CPA, em consulta 

à literatura especializada em avaliação docente e, também, em estudos realizados pela equipe 

da CPA, levando em consideração a análise das respostas, tendo como principais norteadores: 

a associação entre questões, a distribuição das notas dos alunos, o cálculo da nota e medida de 

posição e as dimensões da avaliação (objetivos da avaliação).  

Assim, apresentamos os questionários referentes à AULA NA GRADUAÇÃO – 

VIRTUAL para consulta pública e convidamos todos os docentes e discentes da graduação da 

PUC Minas, assim como toda a comunidade acadêmica, a participar da elaboração de novos 

instrumentos que serão respondidos pelos alunos e membros de colegiado. Para contribuir, 

envie suas sugestões para cpacoord@pucminas.br, entre 20 de fevereiro e 29 de março de 

2019. 

 
 
Cordialmente,  
Profa. Maria Carolina Tomás 
Profa. Liza Fensterseifer 
Comissão Própria de Avaliação da PUC Minas 
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CONSULTA PÚBLICA 

                                   
AVALIAÇÃO DOCENTE - AULA NA GRADUAÇÃO VIRTUAL  

ALUNO AVALIANDO PROFESSOR 
 

Para cada item listado abaixo, atribua uma nota de 1 a 10 a cada um dos professores deste 
semestre, em que 1 indica a pior avaliação e 10 indica a melhor: 
 

 Itens 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Não tenho 
condições 
de avaliar 

1. Trata os alunos com respeito, compreensão 
e profissionalismo 

           

2. Trabalha questões para além do conteúdo, 
favorecendo uma formação mais ampla e 
humanista 

           

3. Distribui com equilíbrio o conteúdo da 
disciplina ao longo do semestre 

           

4. Propõe atividades avaliativas compatíveis 
com o conteúdo ministrado 

           

5. Utiliza recursos adequados à modalidade 
de ensino à distância 

           

6. Oferece videoaulas de qualidade            
7. Cumpre o cronograma de atividades e 

avaliações da disciplina 
           

8. Disponibiliza as orientações de ensino no 
prazo previsto 

           

9. Disponibiliza as atividades aos alunos no 
prazo previsto 

           

10. Disponibiliza o material didático no prazo 
previsto 

           

11. Disponibiliza as notas de prova e das 
demais atividades no prazo previsto 

           

12. Responde às demandas dos alunos 
referentes ao conteúdo da disciplina 
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CONSULTA PÚBLICA 

                                   
AVALIAÇÃO DOCENTE - AULA NA GRADUAÇÃO VIRTUAL  

MEMBRO DE COLEGIADO AVALIANDO PROFESSOR 
 

Para cada item listado abaixo, atribua uma nota de 1 a 10 a cada um dos professores deste 
semestre, em que 1 indica a pior avaliação e 10 indica a melhor: 
 

 Itens 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Cumpre a carga horária da disciplina           

2. Preenche o plano de ensino da(s) disciplina(s) 
no prazo previsto 

          

3. Disponibiliza o cronograma da(s) disciplina(s) 
no prazo previsto 

          

4. Disponibiliza as orientações de ensino no prazo 
previsto 

          

5. Disponibiliza o material didático no prazo 
previsto 

          

6. Disponibiliza as atividades aos alunos no prazo 
previsto 

          

7. Disponibiliza as notas de prova e demais 
atividades no prazo previsto 

          

8. Realiza o fechamento do diário da(s) 
disciplina(s) no prazo previsto 

          

9. Demonstra atitude de cooperação com o curso           
10. Responde às demandas dos alunos referentes ao 

conteúdo da disciplina 
          

11. Tem boa relação com os demais professores do 
curso 

          

12. Apresenta comportamento ético e profissional           
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