
ANEXO X, DO REGULAMENTO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE DOCENTE
PARA A AQUISIÇÃO DA ESTABILIDADE NO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO EM
VIRTUDE DE CONCURSO PÚBLICO PARA A CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO

DO ENSINO SUPERIOR, NA UNICENTRO

QUESTIONÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO DO DOCENTE

Docente avaliado: _________________________________________________________________________________

O objetivo deste questionário é coletar as opiniões do professor sobre diferentes aspectos das disciplinas por
ele trabalhadas, para saber como ele se autoavalia. Os dados poderão ser comparados com as opiniões emitidas pelos
alunos, o que dará condições ao professor de repensar sua atividade docente.

Para responder às questões, utilize a seguinte escala de valores:

OBJETIVO S Q R N

1. Conheço os objetivos do(s) curso(s) em que ministro a disciplina?

2. Apresentei os objetivos da disciplina no início e durante o semestre?

3. A disciplina é importante para a formação profissional dos alunos?

4. Os objetivos da disciplina estão sendo alcançados?

CONTEÚDO

5. O conteúdo abordado na disciplina é adequado aos objetivos do(s)  curso(s) em que
leciono?

6. A organização dada aos conteúdos da disciplina facilita a compreensão dos alunos?

7. O conteúdo da disciplina está sendo cumprido?

8. A metodologia utilizada na disciplina favorece a aprendizagem dos alunos?

AVALIAÇÃO E APRENDIZAGEM

9. Os  instrumentos  de  avaliação  da  aprendizagem  utilizados  na  disciplina  avaliam  o
conhecimento dos alunos sobre a matéria?

10. O nível de exigência das avaliações é compatível com as atividades realizadas em sala
de aula?

11. Divulgo e discuto o resultado das avaliações?

12. As avaliações da aprendizagem, adotadas na disciplina, valorizam mais a reflexão e a
análise crítica do que a memorização de dados e fatos?

AUTOAVALIAÇÃO

13. Sou assíduo às aulas da disciplina?

14. Sou pontual às aulas da disciplina?

15. O relacionamento que estabeleço, em classe, com os alunos favorece o processo ensino-
aprendizagem?

16. Incentivo meus alunos a participarem, a discutir e a expressarem suas ideias?

17. Estimulo meus alunos a formarem juízo crítico perante as situações abordadas?

18. Transmito o conteúdo da disciplina com clareza e objetividade?

19. Demonstro domínio do conteúdo da disciplina e segurança em sua apresentação?

20. Disponibilizo  outros  horários  para  atendimento  aos  alunos,  além  dos  destinados  à
disciplina?
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