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DELIBERAÇÃO  Nº 29, DE  08 DE ABRIL DE 2013 

 

 

 

 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista 

a decisão tomada em sua 263ª Reunião Extraordinária, realizada em 08 de abril de 2013, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANA MARIA DANTAS SOARES 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R E S O L V E: Aprovar o Instrumento de Avaliação Discente, conforme 

descrito no anexo desta deliberação. 
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ANEXO À DELIBERAÇÃO  Nº 29, DE  08 DE ABRIL DE 2013 

 

Questionário Perfil Socioeconômico 

 

1- Origem: cidade/Estado 

2- Faixa etária: (   ) 15-20 anos; (   ) 20 – 30 anos; (   ) 30-40 anos; (   ) acima de 40 

anos 

3- Trabalha: (  ) sim  (  ) não horário: ______________ 

4- Etnia: ________________ 

5- Portador de algum tipo de deficiência: (  ) sim  (  ) não  qual:__________________ 

6- Participação em diferentes instâncias institucionais no período avaliado: 

(   ) Monitoria/Iniciação Científica/PIBID/PET 

(   ) Colegiado de Curso/Departamental/CONSUNI/CEPEA/CEPE 

(   ) Grupo de Pesquisa/Extensão 

(   ) Representação Acadêmica 

(   ) Grupos artístico-culturais organizados da UFRRJ 

(   ) Estágios externos/internos 

(   ) nenhuma das opções acima 

 

I – Avaliação da Disciplina 

 

1 - O programa divulgado foi esclarecedor quanto a ementa, conteúdo, bibliografia da 

disciplina e metodologia de ensino-aprendizagem? 

 

5. O programa divulgado foi totalmente esclarecedor;  

4. O programa divulgado foi suficientemente esclarecedor;  

3. O programa divulgado foi parcialmente esclarecedor;  

2. O programa divulgado não foi esclarecedor;  

1. O programa não foi divulgado 

 

2 - Os conteúdos previstos no programa foram ministrados? 

5. sim, todo o conteúdo previsto foi ministrado;  

4. sim, foi na maior parte ministrado;  

3. Foi parcialmente ministrado;  

2. Pouco do conteúdo previsto foi ministrado;  

1. Os conteúdos não foram ministrados.  

 

3 - O sistema e o calendário de avaliação foram divulgados e cumpridos de acordo com 

o Calendário Acadêmico da UFRRJ inclusive quanto as provas optativas?  

 

5. O sistema e o calendário de avaliação foram totalmente cumpridos;  

4. O sistema e o calendário de avaliação foram cumpridos em sua maior parte;  

3. O sistema e o calendário foram parcialmente cumpridos;  

2. O sistema e o calendário não foram cumpridos;  

1. As informações não foram divulgadas. 
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4 - Os critérios de avaliação foram adequados ao conteúdo ministrado? 

5.  sim, totalmente; 

4. sim, quase sempre; 

3. parcialmente; 

2. muito pouco;  

1. não  

 

5 - O professor incentivou a participação e o raciocínio crítico dos alunos? 

5.  sim, sempre; 

4. sim, quase sempre; 

3. às vezes; 

2. muito pouco;  

1. nunca  

 

6 - A disciplina contribuiu para sua formação humana e profissional? 

5.  sim, totalmente; 

4. sim, em sua maior parte; 

3. parcialmente; 

2. muito pouco;  

1. não  

 

II – Avaliação da atuação do Professor 

 

7 – O professor foi assíduo, pontual e cumpriu o horário da aula? 

5.  sim, sempre; 

4. sim, quase sempre; 

3. às vezes; 

2. muito pouco;  

1. nunca  

 

8 – O professor demonstrou clareza, segurança, evidenciou dedicação no preparo das 

atividades e buscou adequar sua metodologia ao perfil da turma? 

5.  sim, sempre; 

4. sim, quase sempre; 

3. às vezes; 

2. muito pouco;  

1. nunca  

 

9 – O relacionamento interpessoal do professor com a turma foi adequado? 

5.  sim, totalmente; 

4. sim, quase sempre; 

3. parcialmente; 

2. muito pouco;  

1. não  
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III – Avaliação da Infraestrutura para funcionamento da disciplina 

 

10 – A bibliografia básica da disciplina estava disponível para consulta na Biblioteca? 

5.  sim, totalmente; 

4. sim, em sua maior parte; 

3. parcialmente; 

2. muito pouco;  

1. não  

 

11 – O espaço físico disponível (sala de aula, laboratório, etc.) foi adequado às 

atividades da disciplina? 

5.  sim, totalmente; 

4. sim, em sua maior parte; 

3. parcialmente; 

2. não muito;  

1. não  

 

12 – Os equipamentos e recursos audiovisuais foram adequados às atividades da 

disciplina? 

5.  sim, totalmente; 

4. sim, em sua maior parte; 

3. parcialmente; 

2. muito pouco;  

1. não  

 

IV – Autoavaliação 

 

13 – Fui assíduo, pontual e participativo? 

5.  sim, sempre; 

4. sim, quase sempre; 

3. parcialmente; 

2. não, quase nunca;  

1. não  

 

 14 - Estudei e cumpri as atividades propostas na disciplina? 

5.  sim, sempre; 

4. sim, quase sempre; 

3. parcialmente; 

2. não, quase nunca;  

1. não  

 

15 – Utilize o espaço abaixo para fazer observações que julgue necessário: 

 

 

 

 

 


