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5. Plenamente Satisfatório 
 

4. Em grande parte satisfatório 
 

3. Parcialmente satisfatório 
 

2. Bem pouco satisfatório 
 

1. Insatisfatório 
 

0. Não conheço o suficiente para opinar 

1 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

 

A avaliação foi feita com base no seguinte critério: 

 

 
 

Os resultados consolidados, obtidos por todas as turmas são 

observados a seguir, começando pelo 1º período, no primeiro semestre. 

 

1. A grade curricular do seu curso é... 
4,09 

2. Quanto às suas expectativas, o seu curso é... 
4,36 

3. Os projetos de iniciação científica desenvolvidos pelos núcleos 
de pesquisa e extensão do seu curso são... 1,64 

4. As atividades complementares (palestras, seminários, etc.) 
realizadas pela FACULDADE estão ... 2,18 

5. O estímulo à produção científica (iniciação científica e incentivo 
à publicação) pelo seu curso é... 2,91 

6. A divulgação dos projetos de iniciação científica é... 
2,09 

7. Os projetos desenvolvidos pela FACULDADE na área de 
responsabilidade social são ... 1,55 

8. A participação do aluno nos projetos de ação social 
desenvolvidos pela FACULDADE é ... 1,00 

9. O acesso a coordenação é... 4,00 

10. Os meios de comunicação com a sociedade utilizados pela 
FACULDADE são ... 3,45 

11. Os meios de comunicação internos utilizados pela FACULDADE 
são... 3,91 

12. Na sua opinião, qual é o melhor meio de comunicação da 
Instituição para com o aluno? Marque no máximo 2 opções. 

( ) Mural ( ) Portal  

( ) Site ( ) Ida da Coordenação / Direção às salas  

( ) E-mail ( ) Outros.    

13. A qualificação profissional do corpo docente do seu curso é 
...(quanto ao conhecimento) 4,45 

14. A qualificação profissional do corpo técnico administrativo do 
seu curso é ... 4,09 

15. O trabalho desenvolvido pela coordenação acadêmica é... 
3,55 

16. O trabalho desenvolvido  pela administração é... 
3,55 
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17. O trabalho desenvolvido pela coordenação do curso é... 
3,82 

18. O trabalho desenvolvido pela secretaria é... 
3,82 

19. O trabalho desenvolvido pelo pessoal da limpeza, e ordem da 
instituição é...  4,36 

20. O trabalho desenvolvido pela na Biblioteca é... 

2,27 

21. O trabalho de descontos em mensalidade é... 
1,91 

22. A estrutura física da FACULDADE de forma geral é... 
4,27 

23. A estrutura oferecida pela da Biblioteca é... 
2,64 

24. A estrutura oferecida pela Cantina é... 
4,00 

25. A estrutura oferecida pelo Laboratório de Informática é... 
0,36 

26. A estrutura oferecida pelo Auditório é... 
3,82 

27. A estrutura da sala de aula é... 
4,00 

28. A estrutura oferecida pela Secretaria é... 
3,82 

29. O sistema de avaliação do seu curso é... 
3,91 

30. A política de atendimento ao aluno é... 
3,55 

31. Secretaria  
3,64 

32. Coordenação do curso 
3,91 

33. Biblioteca 
2,18 

34. Cantina é  
3,91 

35. Laboratório de Informática 
1,09 

36. NÚCLEO DE PESQUISA  
0,82 

37. As condições da sala de aula foram adequadas? 
4,00 

38. O atendimento administrativo e acadêmico foi satisfatório? 
4,45 

39. O tempo para obtenção de respostas as suas solicitações foi   
adequado? 3,73 

40. Existem mecanismos institucionais para inclusão de estudantes 
portadores de necessidades especiais?  1,09 

41. O investimento financeiro realizado pela FACULDADE na própria   
instituição é adequado? 1,64 

 

A questão 12 obteve o seguinte percentual, de acordo com as observações 

da turma: 
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Mural 0% 

Site 0% 

E-mail 54,05% 

Portal 0% 

Ida da Coordenação / Direção às salas 36,04% 

Outros 9,01% 

 
 

O 3º período, no primeiro semestre, respondeu da seguinte forma: 
 
 

1. A grade curricular do seu curso é... 
3,67 

2. Quanto às suas expectativas, o seu curso é... 
3,67 

3. Os projetos de iniciação científica desenvolvidos pelos núcleos 
de pesquisa e extensão do seu curso são... 2,00 

4. As atividades complementares (palestras, seminários, etc.) 
realizadas pela FACULDADE estão ... 2,33 

5. O estímulo à produção científica (iniciação científica e incentivo 
à publicação) pelo seu curso é... 2,00 

6. A divulgação dos projetos de iniciação científica é... 
2,11 

7. Os projetos desenvolvidos pela FACULDADE na área de 
responsabilidade social são ... 1,89 

8. A participação do aluno nos projetos de ação social 
desenvolvidos pela FACULDADE é ... 2,33 

9. O acesso a coordenação é... 3,56 

10. Os meios de comunicação com a sociedade utilizados pela 
FACULDADE são ... 2,89 

11. Os meios de comunicação internos utilizados pela FACULDADE 
são... 2,78 

12. Na sua opinião, qual é o melhor meio de comunicação da 
Instituição para com o aluno? Marque no máximo 2 opções. 

( ) Mural ( ) Portal  

( ) Site ( ) Ida da Coordenação / Direção às salas  

( ) E-mail ( ) Outros.    

13. A qualificação profissional do corpo docente do seu curso é 
...(quanto ao conhecimento) 3,67 

14. A qualificação profissional do corpo técnico administrativo do 
seu curso é ... 3,89 

15. O trabalho desenvolvido pela coordenação acadêmica é... 
3,89 

16. O trabalho desenvolvido  pela administração é... 
3,67 

17. O trabalho desenvolvido pela coordenação do curso é... 
3,22 

18. O trabalho desenvolvido pela secretaria é... 
4,00 

19. O trabalho desenvolvido pelo pessoal da limpeza, e ordem da 
instituição é...  4,22 

20. O trabalho desenvolvido pela na Biblioteca é... 

3,78 

21. O trabalho de descontos em mensalidade é... 
2,33 
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22. A estrutura física da FACULDADE de forma geral é... 
4,00 

23. A estrutura oferecida pela da Biblioteca é... 
3,89 

24. A estrutura oferecida pela Cantina é... 
2,78 

25. A estrutura oferecida pelo Laboratório de Informática é... 
0,56 

26. A estrutura oferecida pelo Auditório é... 
4,11 

27. A estrutura da sala de aula é... 
4,11 

28. A estrutura oferecida pela Secretaria é... 
4,00 

29. O sistema de avaliação do seu curso é... 
3,33 

30. A política de atendimento ao aluno é... 
3,89 

31. Secretaria  
3,67 

32. Coordenação do curso 
3,56 

33. Biblioteca 
3,89 

34. Cantina é  
2,67 

35. Laboratório de Informática 
0,56 

36. NÚCLEO DE PESQUISA  
1,67 

37. As condições da sala de aula foram adequadas? 
4,00 

38. O atendimento administrativo e acadêmico foi satisfatório? 
4,00 

39. O tempo para obtenção de respostas as suas solicitações foi   
adequado? 3,11 

40. Existem mecanismos institucionais para inclusão de estudantes 
portadores de necessidades especiais?  1,00 

41. O investimento financeiro realizado pela FACULDADE na própria   
instituição é adequado? 1,11 

 

 

A questão 12 obteve o seguinte percentual, de acordo com as observações 

da turma: 

Mural 0% 

Site 11,10% 

E-mail 22,20% 

Portal 0% 

Ida da Coordenação / Direção às salas 44,40% 

Outros 22,20% 
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O 5º período, no primeiro semestre, respondeu da seguinte forma: 
 

1. A grade curricular do seu curso é... 
4,33 

2. Quanto às suas expectativas, o seu curso é... 
4,33 

3. Os projetos de iniciação científica desenvolvidos pelos núcleos 
de pesquisa e extensão do seu curso são... 1,67 

4. As atividades complementares (palestras, seminários, etc.) 
realizadas pela FACULDADE estão ... 3,33 

5. O estímulo à produção científica (iniciação científica e incentivo 
à publicação) pelo seu curso é... 2,67 

6. A divulgação dos projetos de iniciação científica é... 
2,50 

7. Os projetos desenvolvidos pela FACULDADE na área de 
responsabilidade social são ... 2,00 

8. A participação do aluno nos projetos de ação social 
desenvolvidos pela FACULDADE é ... 2,50 

9. O acesso a coordenação é... 4,33 

10. Os meios de comunicação com a sociedade utilizados pela 
FACULDADE são ... 4,33 

11. Os meios de comunicação internos utilizados pela FACULDADE 
são... 4,17 

12. Na sua opinião, qual é o melhor meio de comunicação da 
Instituição para com o aluno? Marque no máximo 2 opções. 

( ) Mural ( ) Portal  

( ) Site ( ) Ida da Coordenação / Direção às salas  

( ) E-mail ( ) Outros.    

13. A qualificação profissional do corpo docente do seu curso é 
...(quanto ao conhecimento) 4,83 

14. A qualificação profissional do corpo técnico administrativo do 
seu curso é ... 4,67 

15. O trabalho desenvolvido pela coordenação acadêmica é... 
4,17 

16. O trabalho desenvolvido  pela administração é... 
4,33 

17. O trabalho desenvolvido pela coordenação do curso é... 
4,00 

18. O trabalho desenvolvido pela secretaria é... 
4,50 

19. O trabalho desenvolvido pelo pessoal da limpeza, e ordem da 
instituição é...  4,67 

20. O trabalho desenvolvido pela na Biblioteca é... 

4,67 

21. O trabalho de descontos em mensalidade é... 
3,50 

22. A estrutura física da FACULDADE de forma geral é... 
3,67 

23. A estrutura oferecida pela da Biblioteca é... 
4,67 

24. A estrutura oferecida pela Cantina é... 
3,33 

25. A estrutura oferecida pelo Laboratório de Informática é... 
2,17 

26. A estrutura oferecida pelo Auditório é... 
4,50 
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27. A estrutura da sala de aula é... 
3,67 

28. A estrutura oferecida pela Secretaria é... 
4,33 

29. O sistema de avaliação do seu curso é... 
4,17 

30. A política de atendimento ao aluno é... 
4,00 

31. Secretaria  
4,67 

32. Coordenação do curso 
3,83 

33. Biblioteca 
4,83 

34. Cantina é  
4,00 

35. Laboratório de Informática 
1,50 

36. NÚCLEO DE PESQUISA  
1,50 

37. As condições da sala de aula foram adequadas? 
3,33 

38. O atendimento administrativo e acadêmico foi satisfatório? 
4,17 

39. O tempo para obtenção de respostas as suas solicitações foi   
adequado? 3,83 

40. Existem mecanismos institucionais para inclusão de estudantes 
portadores de necessidades especiais?  1,67 

41. O investimento financeiro realizado pela FACULDADE na própria   
instituição é adequado? 3,00 

 

A questão 12 obteve o seguinte percentual, de acordo com as observações 

da turma: 

 
Mural 33,30% 

Site 0% 

E-mail 16,70% 

Portal 16,70% 

Ida da Coordenação / Direção às salas 33,30% 

Outros 0% 

 

No segundo semestre, o 2º período participou da pesquisa com as 

seguintes respostas: 

1. A grade curricular do seu curso é... 
4,30 

2. Quanto às suas expectativas, o seu curso é... 
4,30 

3. Os projetos de iniciação científica desenvolvidos pelos núcleos 
de pesquisa e extensão do seu curso são... 1,70 
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4. As atividades complementares (palestras, seminários, etc.) 
realizadas pela FACULDADE estão ... 3,00 

5. O estímulo à produção científica (iniciação científica e incentivo 
à publicação) pelo seu curso é... 1,90 

6. A divulgação dos projetos de iniciação científica é... 
2,20 

7. Os projetos desenvolvidos pela FACULDADE na área de 
responsabilidade social são ... 2,20 

8. A participação do aluno nos projetos de ação social 
desenvolvidos pela FACULDADE é ... 4,30 

9. O acesso a coordenação é... 4,20 

10. Os meios de comunicação com a sociedade utilizados pela 
FACULDADE são ... 4,30 

11. Os meios de comunicação internos utilizados pela FACULDADE 
são... 3,00 

12. Na sua opinião, qual é o melhor meio de comunicação da 
Instituição para com o aluno? Marque no máximo 2 opções. 

( ) Mural ( ) Portal  

( ) Site ( ) Ida da Coordenação / Direção às salas  

( ) E-mail ( ) Outros.    

13. A qualificação profissional do corpo docente do seu curso é 
...(quanto ao conhecimento) 4,70 

14. A qualificação profissional do corpo técnico administrativo do 
seu curso é ... 3,80 

15. O trabalho desenvolvido pela coordenação acadêmica é... 
3,80 

16. O trabalho desenvolvido  pela administração é... 
3,90 

17. O trabalho desenvolvido pela coordenação do curso é... 
3,80 

18. O trabalho desenvolvido pela secretaria é... 
4,50 

19. O trabalho desenvolvido pelo pessoal da limpeza, e ordem da 
instituição é...  4,20 

20. O trabalho desenvolvido pela na Biblioteca é... 

3,70 

21. O trabalho de descontos em mensalidade é... 
3,90 

22. A estrutura física da FACULDADE de forma geral é... 
4,20 

23. A estrutura oferecida pela da Biblioteca é... 
3,30 

24. A estrutura oferecida pela Cantina é... 
4,20 

25. A estrutura oferecida pelo Laboratório de Informática é... 
1,20 

26. A estrutura oferecida pelo Auditório é... 
4,30 

27. A estrutura da sala de aula é... 
4,30 

28. A estrutura oferecida pela Secretaria é... 
3,80 

29. O sistema de avaliação do seu curso é... 
4,30 

30. A política de atendimento ao aluno é... 
4,40 
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31. Secretaria  
4,00 

32. Coordenação do curso 
4,20 

33. Biblioteca 
3,30 

34. Cantina é  
4,30 

35. Laboratório de Informática 
1,00 

36. NÚCLEO DE PESQUISA  
0,70 

37. As condições da sala de aula foram adequadas? 
4,30 

38. O atendimento administrativo e acadêmico foi satisfatório? 
4,20 

39. O tempo para obtenção de respostas as suas solicitações foi   
adequado? 4,10 

40. Existem mecanismos institucionais para inclusão de estudantes 
portadores de necessidades especiais?  3,00 

41. O investimento financeiro realizado pela FACULDADE na própria   
instituição é adequado? 1,40 

 

A questão 12 obteve o seguinte percentual, de acordo com as observações 

da turma: 

 

Mural 0% 

Site 20% 

E-mail 10% 

Portal 0% 

Ida da Coordenação / Direção às salas 20% 

Outros 50% 

 
 

O 4º período participou da pesquisa com as seguintes respostas: 

 

1. A grade curricular do seu curso é... 
4,33 

2. Quanto às suas expectativas, o seu curso é... 
3,67 

3. Os projetos de iniciação científica desenvolvidos pelos núcleos 
de pesquisa e extensão do seu curso são... 1,33 

4. As atividades complementares (palestras, seminários, etc.) 
realizadas pela FACULDADE estão ... 2,67 

5. O estímulo à produção científica (iniciação científica e incentivo 
à publicação) pelo seu curso é... 2,11 

6. A divulgação dos projetos de iniciação científica é... 
1,56 

7. Os projetos desenvolvidos pela FACULDADE na área de 
responsabilidade social são ... 2,67 

8. A participação do aluno nos projetos de ação social 
desenvolvidos pela FACULDADE é ... 2,22 
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9. O acesso a coordenação é... 4,33 

10. Os meios de comunicação com a sociedade utilizados pela 
FACULDADE são ... 3,22 

11. Os meios de comunicação internos utilizados pela FACULDADE 
são... 3,44 

12. Na sua opinião, qual é o melhor meio de comunicação da 
Instituição para com o aluno? Marque no máximo 2 opções. 

( ) Mural ( ) Portal  

( ) Site ( ) Ida da Coordenação / Direção às salas  

( ) E-mail ( ) Outros.    

13. A qualificação profissional do corpo docente do seu curso é 
...(quanto ao conhecimento) 3,89 

14. A qualificação profissional do corpo técnico administrativo do 
seu curso é ... 3,67 

15. O trabalho desenvolvido pela coordenação acadêmica é... 
3,78 

16. O trabalho desenvolvido  pela administração é... 
3,78 

17. O trabalho desenvolvido pela coordenação do curso é... 
3,67 

18. O trabalho desenvolvido pela secretaria é... 
3,78 

19. O trabalho desenvolvido pelo pessoal da limpeza, e ordem da 
instituição é...  3,22 

20. O trabalho desenvolvido pela na Biblioteca é... 

3,44 

21. O trabalho de descontos em mensalidade é... 
3,00 

22. A estrutura física da FACULDADE de forma geral é... 
3,89 

23. A estrutura oferecida pela da Biblioteca é... 
3,56 

24. A estrutura oferecida pela Cantina é... 
3,44 

25. A estrutura oferecida pelo Laboratório de Informática é... 
0,33 

26. A estrutura oferecida pelo Auditório é... 
3,22 

27. A estrutura da sala de aula é... 
4,00 

28. A estrutura oferecida pela Secretaria é... 
3,33 

29. O sistema de avaliação do seu curso é... 
3,56 

30. A política de atendimento ao aluno é... 
3,56 

31. Secretaria  
3,44 

32. Coordenação do curso 
3,67 

33. Biblioteca 
3,78 

34. Cantina é  
4,11 

35. Laboratório de Informática 
0,33 

36. NÚCLEO DE PESQUISA  
0,33 



12 
 

37. As condições da sala de aula foram adequadas? 
3,56 

38. O atendimento administrativo e acadêmico foi satisfatório? 
3,78 

39. O tempo para obtenção de respostas as suas solicitações foi   
adequado? 4,11 

40. Existem mecanismos institucionais para inclusão de estudantes 
portadores de necessidades especiais?  1,22 

41. O investimento financeiro realizado pela FACULDADE na própria   
instituição é adequado? 1,44 

 

A questão 12 obteve o seguinte percentual, de acordo com as 

observações da turma: 

 

Mural 0% 

Site 11,10% 

E-mail 22,20% 

Portal 11,10% 

Ida da Coordenação / Direção às salas 33,30% 

Outros 22,20% 

 
 

O 6º período participou da pesquisa com as seguintes respostas: 
 

1. A grade curricular do seu curso é... 
4,13 

2. Quanto às suas expectativas, o seu curso é... 
4,25 

3. Os projetos de iniciação científica desenvolvidos pelos núcleos 
de pesquisa e extensão do seu curso são... 1,25 

4. As atividades complementares (palestras, seminários, etc.) 
realizadas pela FACULDADE estão ... 2,50 

5. O estímulo à produção científica (iniciação científica e incentivo 
à publicação) pelo seu curso é... 2,25 

6. A divulgação dos projetos de iniciação científica é... 
1,38 

7. Os projetos desenvolvidos pela FACULDADE na área de 
responsabilidade social são ... 2,75 

8. A participação do aluno nos projetos de ação social 
desenvolvidos pela FACULDADE é ... 2,63 

9. O acesso a coordenação é... 4,13 

10. Os meios de comunicação com a sociedade utilizados pela 
FACULDADE são ... 4,13 

11. Os meios de comunicação internos utilizados pela FACULDADE 
são... 4,25 

12. Na sua opinião, qual é o melhor meio de comunicação da 
Instituição para com o aluno? Marque no máximo 2 opções. 

( ) Mural ( ) Portal  

( ) Site ( ) Ida da Coordenação / Direção às salas  

( ) E-mail ( ) Outros.    

13. A qualificação profissional do corpo docente do seu curso é 
...(quanto ao conhecimento) 4,38 

14. A qualificação profissional do corpo técnico administrativo do 
seu curso é ... 4,38 
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15. O trabalho desenvolvido pela coordenação acadêmica é... 
4,00 

16. O trabalho desenvolvido  pela administração é... 
4,13 

17. O trabalho desenvolvido pela coordenação do curso é... 
4,00 

18. O trabalho desenvolvido pela secretaria é... 
4,38 

19. O trabalho desenvolvido pelo pessoal da limpeza, e ordem da 
instituição é...  4,25 

20. O trabalho desenvolvido pela na Biblioteca é... 

4,00 

21. O trabalho de descontos em mensalidade é... 
4,00 

22. A estrutura física da FACULDADE de forma geral é... 
4,00 

23. A estrutura oferecida pela da Biblioteca é... 
4,00 

24. A estrutura oferecida pela Cantina é... 
4,38 

25. A estrutura oferecida pelo Laboratório de Informática é... 
1,63 

26. A estrutura oferecida pelo Auditório é... 
4,38 

27. A estrutura da sala de aula é... 
4,38 

28. A estrutura oferecida pela Secretaria é... 
3,88 

29. O sistema de avaliação do seu curso é... 
4,25 

30. A política de atendimento ao aluno é... 
4,38 

31. Secretaria  
4,38 

32. Coordenação do curso 
4,13 

33. Biblioteca 
4,13 

34. Cantina é  
4,38 

35. Laboratório de Informática 
1,63 

36. NÚCLEO DE PESQUISA  
1,00 

37. As condições da sala de aula foram adequadas? 
4,50 

38. O atendimento administrativo e acadêmico foi satisfatório? 
4,38 

39. O tempo para obtenção de respostas as suas solicitações foi   
adequado? 4,38 

40. Existem mecanismos institucionais para inclusão de estudantes 
portadores de necessidades especiais?  3,13 

41. O investimento financeiro realizado pela FACULDADE na própria   
instituição é adequado? 3,13 
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A questão 12 obteve o seguinte percentual, de acordo com as 

observações da turma: 

 
Mural 12,50% 

Site 12,50% 

E-mail 0% 

Portal 0% 

Ida da Coordenação / Direção às salas 37,50% 

Outros 37,50% 

 
Esta parte da Avaliação Institucional analisa a matriz curricular, as 

atividades acadêmicas, as atividades administrativas e de atendimento além da 

infraestrutura física. Na primeira coluna, temos as questões e na segunda a 

consolidação das notas individuais aplicadas. Um dos objetivos é analisar as 

atividades que receberam menor índice e criar oportunidades de divulgar serviços 

de forma mais eficiente afim de que a comunidade discente tome conhecimento. 

As notas abaixo de quatro foram destacadas como pontos a serem tratados. A 

FABERJ obteve um resultado de 3,33 no ano de 2020, na visão dos alunos, uma 

nota um pouco maior que a do ano de 2019, que foi 3,23, que, por sua vez, foi 

menor que a do ano de 2018, que foi 3,35. Considerando o triênio 2018-2020, a 

FABERJ obteve nota 3,30 na Avaliação Institucional. 

Percebemos que muitos serviços ainda são desconhecidos. Apenas como 

exemplo, o Núcleo de pesquisa está fora do conhecimento de um número 

expressivo de alunos, o que reflete em uma baixa avaliação. De igual modo, há 

certo grau de desconhecimento por parte dos alunos quanto ao Laboratório de 

informática. 

A Comissão Própria de Avaliação, juntamente com a Coordenação de 

Curso, b u s c a r á  identificar os fatores que estão impedindo um melhor 

desempenho na execução das atividades acadêmicas que foram prejudicadas na 

avaliação. 

No mais, as visões são próximas, alertando-nos para as melhorias que 

devemos buscar. Melhorias essas que, por conta da suspensão das aulas 

presenciais no ano de 2020, devido à pandemia de Covid-19, não puderam ser 

implementadas, principalmente as que estão relacionadas à infraestrutura. 

 

2 AVALIAÇÃO DOCENTE 
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5. Plenamente Satisfatório 
 

4. Em grande parte satisfatório 
 

3. Parcialmente satisfatório 
 

2. Bem pouco satisfatório 
 

1. Insatisfatório 

 
Na Avaliação Docente, o questionário aplicado no ano de 2020 , através 

do serviço Google Forms, contemplou as mesmas questões e propiciou a mesma 

avaliação do questionário dos anos de 2018 e 2019, que foi o seguinte: 

 
DISCIPLINAS 

1. O conteúdo foi compatível com a natureza do curso e da área de conhecimento? 

2. Houve apropriação de conhecimento novo? 

3. As leituras e bibliografias recomendadas foram relevantes e contribuíram para a 

compreensão do conteúdo ministrado? 

4. As unidades possuíam objetivos e resultados claramente esperados? 

5. O conteúdo foi considerado relevante e intelectualmente estimulante? 

6. As atividades práticas foram interessantes e relevantes? 

7. Houve ilustração satisfatória dos pontos principais de cada tópico? 

8. A disciplina contribuiu efetivamente para o aprimoramento profissional? 

9. Os critérios de avaliação mostraram coerência com o conteúdo e as metodologias? 

DOCENTES 

1. Demonstrou possuir sólido conhecimento sobre os assuntos ministrados? 

2. Esclareceu, com segurança, as dúvidas dos alunos? [ ] Excelente 

3. Organizou adequadamente a apresentação do conteúdo? 

4. Expôs o conteúdo de forma objetiva, clara e usando uma linguagem acessível? 

5. Apresentou-se bem preparado para ministrar as aulas? 

6. Foi assíduo e pontual? 

7. Demonstrou relacionamento cordial com os alunos? 

8. Forneceu exemplos práticos atualizados sobre os assuntos ministrados? 

 
 

Neste os alunos opinaram segundo o seguinte critério: 

 

 
 
 

A avaliação docente do primeiro período demonstrou que os alunos estão 

satisfeitos com o trabalho desenvolvido pelo corpo docente. A média geral da 
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avaliação foi de 4,75, sendo a maior nota 4,98 e a menor 3,93.  

Na mesma direção, o terceiro período avalia o corpo docente com média 

geral de 4,03, sendo 4,90 a maior e 3,08 a menor nota. 

O quinto período corrobora a observação dos demais, em sua própria 

realidade, com uma média geral de 4,77, sendo as maiores notas 4,97 e a menor 

4,51.  

Em síntese, a média geral da avaliação docente no primeiro semestre foi de 

4,52, sendo a maior nota 4,98 e a menor 3,08.  

Com relação ao segundo semestre, na avaliação docente realizada pelo 

segundo período, a média geral foi de 4,72, sendo a maior nota 4,84 e a menor 

4,44.  

O quarto período avaliou o corpo docente com média geral de 4,15, sendo 

4,65 a maior e 3,26 a menor nota. 

O sexto período avaliou o corpo docente com média geral de 4,40, sendo as 

maiores notas 4,49 e a menor 4,03.  

O segundo semestre manteve a boa avaliação do corpo docente, com média 

geral de 4,42, sendo a maior nota 4,84 e a menor nota 3,26. 

Desse modo, a média geral da Avaliação Docente foi 4,47 no ano de 2020, 

um pouco maior que a média de 2019, que foi 4,41, que, por sua vez, foi menor que 

a média de 2018, que foi 4,56. Considerando o triênio 2018-2020, a Avaliação 

Docente da FABERJ obteve média  4,48. O que demonstra que, de maneira geral, 

os alunos estão satisfeitos com o trabalho realizado pelo corpo docente da 

Instituição.  

Paralelamente, a CPA vai analisar e identificar os quesitos que estão 

impactando de forma negativa a avaliação do corpo docente, para que sejam 

discutidos com a comunidade acadêmica e com a Coordenação do Bacharelado 

em Teologia. 

 

 
 

Campos dos Goytacazes, 29 de março de 2021. 


