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1. INTRODUÇÃO 

 

A Avaliação Institucional cumpre seu papel quando envolve a comunidade acadêmica 

em seu conjunto. Para que se possa traçar o melhor caminho a ser seguido, que nem 

sempre é o mais fácil, é fundamental o desenvolvimento de estratégias para se 

atingirem os objetivos esperados.  

 

A avaliação tem por objetivo demonstrar os pontos fortes e eventuais fragilidades da 

instituição que foram encaminhadas à Direção Acadêmica para que a partir do 

conhecimento da avaliação feita pela comunidade possa tomar as devidas 

providências em vista de melhorar sua qualidade acadêmica formando cidadãos 

conscientes do seu papel social face às demandas do mundo contemporâneo.  

 

O relatório parcial encerra-se com a apresentação de propostas elaboradas pela 

comissão a fim de que as fragilidades possam ser superadas e os pontos positivos, 

possam ser ainda mais fortalecidos. 

 

PÚBLICO-ALVO: corpo discente dos cursos de graduação, da modalidade 
presencial, na organização curricular semestral.  
 
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30 de maio a 30 de junho de 2018.  
 

CURSOS DE GRADUAÇÃO: 

 Administração 

 Ciências Contábeis 

 Matemática 

 Pedagogia 

 Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

 Design de Moda 

 Gestão Ambiental 

 Recursos Humanos 

 Logística 

 Radiologia 
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REPRESENTATIVIDADE: dos 1.011 alunos ativos e vinculados a disciplinas 

regulares no Matheus, no período de aplicação da pesquisa, 87,31% deles, 

responderam à pesquisa, representando 883 alunos desse segmento da comunidade 

acadêmica. 

 

METODOLOGIA DA COLETA DE DADOS: aplicação de questionário eletrônico por 

meio do sistema Matheus. O instrumento foi composto de 10 questões que avaliaram 

diferentes aspectos da atividade docente em sala de aula, e outros encaminhamentos 

pertinentes às disciplinas dos professores. E, ao final foi apresentada uma questão 

aberta onde os discentes puderam manifestar seus comentários a respeito dos temas 

avaliados. 

O Questionário adotado nessa avaliação foi composto pelos seguintes quesitos: 

Q1 – O (a) professor (a) apresentou e discutiu, no início do semestre, o Plano 
de Aula da Disciplina? 

Q2 – O (a) professor (a) cumpriu toda a programação prevista no Plano de 
Aula? 

Q3 – O (a) professor (a) contribuiu para o desenvolvimento de atitudes e 
valores éticos para formação pessoal, profissional e política do aluno? 

Q4 – O (a) professor (a) demonstrou domínio dos conteúdos abordados na 
disciplina que leciona? 

Q5 – O (a) professor (a) demonstrou ser acessível nos esclarecimentos das 
dúvidas e dificuldades apresentadas pelos alunos? 

Q6 – O (a) professor (a) indicou ou disponibilizou algum material de apoio 
(apostilas, vídeos, artigos, livros, etc.) durante o semestre? 

Q7 – O (a) professor (a) propôs atividades de pesquisa? 

Q8 – As avaliações do (a) professor (a) são condizentes com os conteúdos 
trabalhados em sala de aula? 

Q9 – O (a) professor (a) discutiu com os alunos os resultados das avaliações 
para esclarecer dúvidas e corrigir erros? 

Q10 – O (a) professor (a) divulgou os resultados das avaliações? 
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As Alternativas de Resposta adotadas foram: 

 

A) Discordo Totalmente 

B) Discordo 

C) Nem concordo / Nem discordo 

D) Concordo 

E) Concordo Totalmente 

F) Não se Aplica / Não sei Avaliar 

 

Para a análise dos indicadores de satisfação a CPA adota os seguintes parâmetros:  

 

 Insatisfatório (fragilidade): indicador de satisfação “Discordo” e “Discordo 

Totalmente”.  

 Parcialmente Satisfatório: indicador de satisfação “Nem concordo/Nem 

Discordo”.  

 Satisfatório (potencialidade): indicador de satisfação “Concordo” e 

“Concordo Totalmente”. 

  



Faculdades Integradas Camões  
Avaliação de Desempenho Docente  
Graduação – Presencial – 1° Semestre – 2018 

 

8 

 

 

2. CONSIDERAÇÕES DA CPA  

 

A participação discente nesse processo avaliativo foi satisfatória, atingindo 87,3% dos 

alunos considerados para esse processo avaliativo. Os cursos que tiveram as 

participações mais expressivas, com mais da metade dos seus alunos participando, 

foram: Pedagogia (92,7%), Administração (91,5%) e Radiologia (91,4%). Os cursos 

com a menor representatividade foram o de Design de Moda (62,5%), Logística 

(62,5%) e Gestão Ambiental (66,7%). É importante que se mantenham as ações de 

divulgação e sensibilização das avaliações nos cursos de grande participação, bem 

como, se intensifiquem as essas atividades nos de baixa participação, para que os 

dados finais representem fortemente a realidade da Instituição, e também, de cada 

uma das suas graduações.  

 

 

 

A respeito dos resultados gerais dos quesitos avaliados, observa-se que houve uma 

estabilidade comparando-se os dois semestres de 2017. Tal fato indica que não ouve 

mudança significativa na atuação do conjunto do corpo docente, que acarretasse uma 

91,5%

85,9%

86,4%
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89,0%

62,5%

66,7%

89,2%
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91,4%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

ADMINISTRAÇÃO

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

MATEMÁTICA

PEDAGOGIA

ANÁLISE E DES. DE SISTEMAS

DESIGN DE MODA

GESTÃO AMBIENTAL

RECURSOS HUMANOS

LOGÍSTICA

RADIOLOGIA

Participação dos Alunos



Faculdades Integradas Camões  
Avaliação de Desempenho Docente  
Graduação – Presencial – 1° Semestre – 2018 

 

9 

 

alteração na opinião média dos discentes do ensino presencial semestral. Cabe 

salientar que, segundo a escala utilizada pela Comissão Própria de Avaliação – CPA, 

todos os quesitos atingiram o patamar de “potencialidade” acima de 70%, refletindo o 

bom desempenho docente de maneira geral.  

 

 

 

Os resultados agregados por curso revelam, conforme pode ser observado na 

tabela a seguir, que a maioria absoluta foi avaliada com notas acima de 70%, 

considerando “Concordo” e “Concordo Totalmente”, que segundo a escala de análise 

utilizada pela CPA, recebe classificação de “potencialidade”. O único curso que 

apresentou uma porcentagem abaixo de 70% foi o curso de Ciências Contábeis com 

65,9%. 

 

84,2%

81,8%

80,1%

85,5%

82,5%
82,1%

82,9%

87,9%

81,2%

89,0%

74,0%

76,0%

78,0%

80,0%

82,0%

84,0%

86,0%

88,0%
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Apesar do resultado geral do desempenho dos professores dos cursos ser um 

parâmetro fundamental para avaliar o corpo docente dessas graduações, para uma 

melhor compreensão dos resultados apresentados, é de fundamental importância que 

os gestores acadêmicos, especialmente os coordenadores, analisem os resultados 

dos docentes individualmente, colocando em perspectiva ainda, a quantidade de 

alunos que atribuíram as notas para cada professor nas diferentes disciplinas que 

ministram. Além do indicador gerado nessa avaliação, importante também analisar os 

comentários registrados, a série histórica de cada professor, e ainda, as informações 

obtidas sobre o docente e a disciplina ao longo do semestre. Assim será possível 

verificar tanto a sua evolução, como identificar as oportunidades de melhorias no 

âmbito pedagógico, teórico, interpessoal ou administrativo, entre outros.  

 

Nos comentários registrados na questão aberta, encontram-se um importante 

conjunto de informações, formado pelas 262 manifestações válidas, onde a leitura 
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pormenorizada pelos coordenadores de curso, se faz necessária para a melhor 

compreensão dos resultados da pesquisa.  

 

Considerando o conjunto geral dos comentários, um aspecto positivo a salientar é que 

a maioria absoluta se refere a elogios aos professores, principalmente referente a 

didática, respeito, conhecimento e domínio de sua disciplina. Por outro lado, em 

proporção menor, há registros de críticas, particularmente em relação a didática de 

alguns docentes. Foram, ainda, registrados comentários sobre condutas inadequadas 

de docentes, que merecem atenção na leitura e verificação mais detalhada por parte 

dos coordenadores de curso, para que se possa melhor entender a gravidade dos 

comentários, e assim prover a correta orientação aos docentes. Os comentários são: 

não tirar dúvidas dos alunos, impor opinião pessoal, não aceitar crítica e se exaltar, 

agir com arrogância ao responder alunos, falar palavrões na aula, ficar estressado, 

ser machista, entre outros. Cabe salientar que um comentário pode adquirir um caráter 

muito pessoal, assim é importante que seja feita uma análise criteriosa do mesmo, 

comparando-o com os indicadores das questões objetivas, ou mesmo explorando 

melhor a questão junto a turma. 
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3. RESULTADOS DA PESQUISA  

 

3.1 Desempenho Docente por Quesito 

 

No Desempenho Docente por Quesito foram considerados os itens positivos, 

“Concordo” e “Concordo Totalmente”. Em Amarelo estão destacados os quesitos por 

professor que teve a porcentagem abaixo de 70% e em Vermelho abaixo de 50%. 

 

PROFESSOR Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

Akemi Yagui 94% 98% 91% 93% 91% 94% 94% 91% 86% 94% 

Alda Marina Camargo de 

Camargo 
93% 77% 77% 81% 77% 81% 88% 85% 74% 81% 

Alessandro Bueno de 

Souza 
81% 71% 66% 69% 71% 70% 83% 82% 79% 82% 

Carlos de Almeida 

Barbosa 
91% 92% 97% 97% 95% 92% 92% 96% 96% 96% 

Caroline Kretezel 

Bandeira 
89% 92% 92% 94% 94% 94% 87% 96% 93% 94% 

Davi Van Der Broocke 57% 61% 52% 57% 47% 56% 56% 52% 47% 52% 

Dione Aparecido de 

Oliveira Sanga 
59% 55% 51% 53% 51% 79% 61% 61% 61% 59% 

Djalma de Sa 82% 82% 94% 97% 95% 92% 95% 97% 93% 89% 

Eder Alexandre Schreiner 90% 96% 97% 100% 97% 100% 97% 97% 100% 100% 

Eduardo Murta 91% 88% 90% 98% 94% 74% 97% 97% 89% 86% 

Elton Dal Bem Galvão 84% 78% 80% 78% 84% 88% 88% 86% 84% 90% 

Evaldo Zagonel 90% 80% 63% 77% 70% 90% 87% 84% 60% 90% 

Flavia Tatiane Silveira 

Werner 
58% 49% 59% 60% 63% 56% 64% 54% 59% 61% 

George Ortmeier Velastin 66% 63% 64% 72% 75% 83% 78% 78% 80% 84% 

Gisele Muller Mansur 93% 85% 88% 83% 90% 91% 93% 95% 88% 86% 

Gustavo Yuri Mine 

Misael 
100% 90% 80% 90% 90% 100% 90% 100% 80% 100% 

Hartwig Borchardt 72% 63% 72% 89% 56% 51% 56% 79% 63% 86% 

Ivan Marcelo Pagnocelli 83% 68% 71% 73% 73% 65% 78% 76% 76% 86% 
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Jane Lopes Minamizawa 91% 95% 95% 91% 96% 91% 92% 95% 96% 96% 

Jean Marcelo da Costa 

Sales 
84% 50% 52% 58% 66% 52% 84% 84% 71% 51% 

Jeysonn Isaac Balbinot 88% 86% 83% 86% 89% 88% 80% 85% 89% 81% 

Juliane Assoni 69% 63% 72% 70% 81% 78% 72% 63% 57% 52% 

Kelsei de Abreu 58% 68% 62% 27% 74% 81% 90% 87% 62% 77% 

Lea Aparecida Barnabe 62% 58% 63% 67% 67% 66% 58% 62% 62% 62% 

Luiz Kouiti Nakamura 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 

Manuela Campos 

Machado Alecio 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Marlon Gil Lopes 85% 81% 85% 86% 86% 85% 86% 86% 86% 80% 

Maroan Mourad Mourad 87% 85% 91% 88% 91% 91% 89% 91% 93% 89% 

Olivir do Carmo Chaves 81% 77% 73% 89% 43% 65% 93% 89% 81% 88% 

Oswaldo de Castro 

Ramos Junior 
28% 33% 22% 56% 22% 44% 39% 39% 28% 67% 

Paulo Roberto Prevedello 83% 85% 87% 93% 89% 96% 82% 95% 83% 90% 

Renildo Meurer 57% 64% 76% 85% 85% 100% 73% 94% 76% 94% 

Rodrigo dos Santos Silva 80% 80% 80% 90% 80% 80% 100% 90% 60% 80% 

Roger Luciano Francisco 34% 26% 39% 43% 29% 30% 46% 24% 21% 20% 

Royemerson Jose Penkal 92% 87% 92% 87% 96% 88% 92% 92% 96% 96% 

Sergio Gilberto Kachel 89% 79% 73% 63% 73% 84% 90% 84% 79% 80% 

Sigma Sabin 51% 41% 66% 61% 63% 66% 73% 48% 51% 78% 

Silvano Daniel Miloca 80% 85% 90% 100% 95% 80% 75% 85% 85% 100% 

Suelem Oliveira Machado 86% 76% 86% 87% 83% 79% 89% 87% 86% 92% 

Tania Thibes Rodrigues 79% 54% 54% 71% 66% 66% 71% 75% 58% 66% 

Vanderlei Borges Ramos 95% 83% 83% 83% 83% 83% 94% 84% 83% 78% 

Wellington Cesar Ribeiro 82% 76% 64% 56% 75% 89% 80% 86% 64% 96% 

Winston Sem Lun Fung 89% 85% 89% 100% 93% 86% 90% 89% 82% 92% 
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4. COMPARATIVOS DOS RESULTADOS POR QUESITO 

 

No comparativo por quesito foram considerados os itens positivos, “Concordo” e 

“Concordo Totalmente”, e a média da instituição foi de 84%, sendo que a menor 

porcentagem foi no quesito Q3 (“O(a) professor(a) contribuiu para o desenvolvimento 

de atitudes e valores éticos para formação pessoal, profissional e política do aluno?”) 

com 80% e a maior foi no quesito Q10 (“O(a) professor(a) divulgou os resultados das 

avaliações?”) com 89%. 

 

 

Quesito 1 – O (a) professor (a) apresentou e discutiu, no início do semestre, o 

Plano de Aula da Disciplina? 
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Quesito 2 – O (a) professor (a) cumpriu toda a programação prevista no Plano 

de Aula? 

 

 

 

 

Quesito 3 – O (a) professor (a) contribuiu para o desenvolvimento de atitudes e 

valores éticos para formação pessoal, profissional e política do aluno? 
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Quesito 4 – O (a) professor (a) demonstrou domínio dos conteúdos abordados 

na disciplina que leciona? 

 

 

 

Quesito 5 – O (a) professor (a) demonstrou ser acessível nos esclarecimentos 

das dúvidas e dificuldades apresentadas pelos alunos? 
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Quesito 6 – O (a) professor (a) indicou ou disponibilizou algum material de apoio 

(apostilas, vídeos, artigos, livros, etc.) durante o semestre? 

 

 

 

Quesito 7– O (a) professor (a) propôs atividades de pesquisa? 
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Quesito 8 – As avaliações do (a) professor (a) são condizentes com os 

conteúdos trabalhados em sala de aula? 

 

 

 

 

Quesito 9 – O (a) professor (a) discutiu com os alunos os resultados das 

avaliações para esclarecer dúvidas e corrigir erros? 
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Quesito 10 – O (a) professor (a) divulgou os resultados das avaliações? 
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5. COMPARATIVOS DOS RESULTADOS POR CURSO 

 

No comparativo por curso foram considerados os itens positivos, “Concordo” e 

“Concordo Totalmente”, e a média da instituição foi de 84%, sendo que o curso de 

Ciências Contábeis é o que teve o menor índice (66%) enquanto que o maior índice 

ficou com o curso de Design de Moda (94%). 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O relatório apresentado demonstra o resultado da Comissão Própria de Avaliação - 

CPA do período de Janeiro a Junho de 2018, relatando a auto avaliação das 

Faculdades Integradas Camões com base na Avaliação do Desempenho Docente.  

 

Neste contexto, a avaliação passou a ser um componente intrínseco e 

necessariamente rotineiro de toda a sociedade acadêmica, com vistas a melhorar os 

itens apontados, tanto no contexto de potencialidades como fragilidades.  

 

A sensibilização e conscientização da comunidade acadêmica na participação do 

processo garante resultados mais concretos em relação à sua perspectiva, 

propiciando maior diálogo com a Instituição.  

 

No entanto, é notório que alguns quesitos apresentam fragilidades, necessitando 

redimensionamento de ações com o propósito de melhorar seus indicadores. Partindo 

desta premissa, a Comissão Própria de Avaliação - CPA envolveu todo o corpo 

gerencial e de Coordenadores de Curso com o objetivo de planejar e acompanhar 

com maior eficácia os resultados das ações propostas no presente documento.  

 

Acredita-se que a partir destas ações, pode-se ter melhores resultados, não devendo 

esquecer que quando se realizam processos avaliativos, os mesmos deverão ser 

considerados como oportunidades de melhoria, pois somente ouvindo as 

comunidades envolvidas no processo é que se pode agir dentro dos padrões 

solicitados, respeitando as limitações financeiras e as prioridades para o crescimento 

da Instituição, em perfeita parceria com a Direção Geral. 
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7. COMENTÁRIOS DA QUESTÃO ABERTA  

 
IMPORTANTE: Para cada uma das disciplinas, foi apresentado uma questão aberta, 

por meio da qual os discentes puderam tecer seus comentários específicos sobre a 

atuação dos docentes, ou em relação a outros temas que considerassem pertinentes. 

Essas manifestações do alunado foram organizadas por curso e são apresentados de 

forma literal, a seguir. 

 

ADMINISTRAÇÃO  

 

- Um dos melhores professores que a faculdade possui.  

- Ótimo professor, com um extremo domínio do conteúdo ministrado.  

- Ótimo professor  

- Ótimo professor!!!  

- Excelente professor  

- Passou um trabalho e faz orientações mensais... não tem o que avaliar.  

- Um dos melhores professores que a faculdade possui, tem total conhecimento do 
assunto que aplica nas aulas.  

- Melhor professor da faculdade camoes, valorizem nosso professor Sérgio kachel  

- Professor mau preparado para as aulas. Demonstra boa vontade, porém não tem o 
domínio necessário da matéria que esta lecionando. Por ser uma turma de 
administração ele dá conteúdos que não se aplicam, acredito que deveria dar aula 
apenas em matéria de TI assim acredito que o aproveitamento dele e dos alunos seria 
melhor  

- Em alguns conteúdos não demonstrou domínio de conhecimento.  

- Gostaria de ter aulas práticas, pois a disciplina não faz sentido na teoria ou fica vago. 
O professor também poderia passar mais exercícios em sala para fixar o conteúdo, 
pois muitas vezes temos vontade de dormir na aula, só ficamos ouvindo e ouvindo, é 
massacrante.  
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- Melhor professor!  

- não tenho aula com essa professora!  

- Professora confusa, explicação ruim. Muito boa como orientadora mas como 
professora deixa a desejar!  

- Melhor professor do mundo, tive a honra de ter aula com ele. Mil vezes Parabéns, 
ele é uma calculadora humana, inteligente, simpático, brinca nas horas certas.. Não 
há palavras para descrever o quão bom que ele é. Quero ele na minha pós!!  

- Conteúdo bem confuso, mais da metade da turma com dificuldade de aprendizagem. 
Foi passado um trabalho no primeiro dia de aula, onde a maioria dos alunos não 
estavam presentes, foi cobrado na avaliaçao do trabalho coisas 
que nao sabiamos que precisava, turma foi com nota baixa. Professora comentou em 
passar trabalho para recuoerar nota, mas nao passou. Eu particularmente falando por 
mim, estou fazendo apenas essa materia, minha formatura será em setembro, me 
empenhei bastante, no 1 bimestre nao fui bem na nota bimestral, pretendo recuperar 
nessa ultima prova, porem esta bem dificil.  

- as perguntas deveriam ser direcionadas para a Faculdade, já que é a mesma que 
demonstra tantas carências .  

 - Excelente professor, aplica o conteúdo de forma clara e dinâmica.  

- Não em relação ao professor, mas meu descontentamento com a instituição é que a 
única preocupação é ganhar dinheiro e não ensinar. A falta de organização também é 
outro ponto negativo, frequentei durante um mês a aula do professor errado, pois 
ninguém em momento algum me informou que existiam duas matérias de SIG, porém 
uma de Administração e outra de Contábeis. Outra situação foi a troca do professor 
Valmir de SIG, bom professor, comprometido com o ensino, simplesmente trocaram 
sem nos relatar o que realmente tinha acontecido, porque apenas uma minoria 
reclamou do professor (se é que não foi apenas uma pessoa) porque foi essa 
impressão que ficou, ninguém perguntou se era o que a maioria da sala queria, seria 
válido realizar uma votação, ou no mínimo uma satisfação da instituição para os 
alunos.  

- Professora muito atenciosa, está de parabéns.  

- A professora se perder as vezes respondendo dúvidas de um ou outro aluno (Que 
em geral nao prestao atencao) com isso o resto da turma acaba desfocando. Uma 
solução seria dar a sequência da aula, fazer o exército e responder e esses alunos 
tirarem as dúvidas posteriormente a fim de nao atrapalhar a aula  

- Otimo professor  

- Acho que as aulas dele devem ser com menos ler conteúdo e discutir mais em aula 
sobre a matéria, e fazer atividades sobre o seu contato tudo na prática, levando IPI e 
outros materiais para que tenhamos a as na prática! Só ler deixa aula chata, tivemos 
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uma duas aula que os alunos dormiram em aula e o professor ficou bravo. Aí não é 
culpa nossa e sim do método -Isadora por ele! Abraço.  

- A Professora se confudi nas proprias explicações , nem sempre termina de corrigir 
os exercicios que foram passsados. Passou um trabalho no primeiro dia de aula e 
nem todos os alunos estavam em aula , não explicou com exatidão o que era pra ser 
feito e nem disponibilizou o material no sistema(nem todos os alunos tem contatos 
com os colegas de classe). Fui questiona-lá referente a chamada ela foi 
extremamente estupida.  

- O professor tras muitos conteúdos/termos tecnicos, que são irrelevantes uma vez 
que nosso interesse/curso é ser administrador e nao T.I, causando a falta de interesse 
na turma.  

- Para uma turma de administração ele dá aula de maneira muito técnica como se 
estivesse dando aula para uma turma de ADS e como resultado a turma não consegue 
compreender tal conteúdo e seu material de aula são coisas prontas baixadas da 
internet, cujo ele mesmo se perde em seu próprio material.  

- bom professor, só falta melhor domínio na fala os alunos  

- Poderia antecipar a disponibilização da AAO no sistema para nós conseguirmos se 
programar para fazer ele, pois sempre há muitos trabalhos e AAOs para se fazer e 
próximo das provas dificulta mais para estudar.  

- Poderia simplificar um pouco os trabalhos, pois há muitas AAOs para serem feitas, 
e é preciso organizar muito bem o tempo ainda mais porque é em grupo e tem que 
depender desta disponibilidade das pessoas também, o que dificulta o trabalho 
ficando sempre para ser feito de última hora, e não trazendo por nossa parte trabalhos 
muito bem feitos.  

- Muitobom  

- Ótimo Professor.  

- Professor maravilhoso.... Melhor professor que já tive  

- PROFISSIONAL EXEMPLAR, DEMOSTRA TOTAL DOMÍNIO DE SALA, DE 
CONTEUDO E DEMONSTRA TOTAL INTERESSE NO NOSSO CRESCIMENTO 
PESSOAL E PROFISSIONAL.  

- O professor não consegue passar com clareza os trabalhos a serem feitos, sempre 
fica uma bagunça quando é pra fazer a AAO. Não da pra entender o que ele propõe 
e sempre tem que ficar correndo atrás pra entender o que tem que fazer.  

- As provas são com consulta. Ele fala, fala... fala e ninguem entende nada. Acho 
estranho o modo dele dar aula... mas enfim... é isso.  

- Excelente  
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- Aprova é com consulta... então o modo do professor dar aula é muito cansativo. 
Fala fala fala e sai do assunto, devaga demais e passa um trabalhinho qualquer pra 
turma pesquisar na internet e pronto acabou. Pra ser sincera não aprendi nada com 
ele!!!  

- Melhor professor e melhor aula!  

- Obs: meu nome não estava na planilha.  

- Excelente professor, explica sobre os conteúdos! Excelente aula.  

- Adorei esta matéria, bem explicada, aprendizagem 100%  

- Parabéns prof  

- A principal matéria do conteúdo que era a formação de preço ele passou apenas 
na ultima aula, oque era mais importante, não tivemos tempo para entender e fazer 
com facilidade a formação de preço. Fizemos na prova, mas queríamos ter feito mais 
exercícios para saber bem como faz.  

- Faz muita piada em aula se torna muito chato  

 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS  

 

- É uma matéria que tenho um pouco de dificuldade. É um excelente professor, mas 
acredito que a explicação é muito rápida e logo temos que fazer os exercícios o que 
gera bastante dúvida por ser um conteúdo difícil.  

 - A dificuldade apresentada para nossa turma é que está misturado os alunos, eu por 
exemplo não tive a matéria de contabilidade básica I, por isso não possuía base para 
a matéria de contabilidade aplicada, e tem alunos que já estão no 7º período e estão 
sendo prejudicados também pois o professor não consegue avançar com a matéria.  

- O professor domina o conteúdo como já foi perguntado, porém, aparentemente ele 
perde a paciência quando questionando sobre alguma coisa. Durante a prova do 
último bimestre ele falou durante toda a prova, alem de aplicar uma prova muito 
extensa, com dois conteúdos que em sala, nas aulas normais, costumávamos levar, 
cerca de, todo o período disponível mais o intervalo.  

- Não  

- Não  

- Se expressa muito por meio de histórias particulares, sem exemplos relevantes que 
contribuam para o entendimento dos alunos ao conteúdo que deveria ser abordado.  
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- Iniciou recentemente as aulas, até o momento está suprindo as expectativas e 
começando a dar uma direção para nós alunos nesta matéria.  

- Avaliação baseada apenas em reclamação de alunos totalmente alienados em sala 
de aula. O professor passou e esclareceu muitas dúvidas relacionadas ao conteúdo.  

- O professor é excelente, mas demonstra certa impaciência para responder 
perguntas.  

- Professor excelente. Sabe conduzir sublime o conteúdo e os alunos. Muito 
engraçado e querido.  

- Não foi possível fazer uma avaliação precisa da prof. pois iniciou apartir do 2 
bimestre, mas ate o momento gostei das aulas.  

- ótimo professor, demonstra total conhecimento no que faz.  

- O professor não tem paciencia para esclarecer dúvidas,não aguarda a realização de 
atividades em sala pelos alunos e já vai corrigindo.No dia de prova fala muito fazendo 
com que a concentração do aluno seja perdida,entendo que em dias de avaliação o 
professor deve ficar calado e não esclarecer nenhuma dúvida referente as matérias.  

- não sei porque vocês querem essa avaliação se não vão fazer nada com isso e esse 
tipo de resposta e pra confundir tudo mundo. E vocês querer saber a minha avaliação 
em relação ao professor; minha nota pra ele e zero, porque ate agora não aprendi 
nada na aula dele ja reclamei pra coordenação e não fizeram nada, e ainda no dia de 
prova ele não parou de falar em sala, e acabou me atrapalhando muito. meu pedido e 
que no dia de prova ele sente naquela mesa e fique quieto. porque aula ele da nos dia 
de aula não no dia de prova.  

- Boa noite, Quero aqui relatar minha insatisfação e sentimento de injustiça para com 
o professor em questão, pois ele não concedeu tempo hábil para a realização da 
prova, sendo que teve muito conteúdo para pouco tempo. Agora nesta segunda etapa 
o mesmo esta passando bastante conteúdo e os alunos tem reclamado em suas aulas 
que não dará tempo novamente, porque é muita matéria para pouco tempo de prova. 
Hoje em sua aula não tivemos o intervalo e finalizamos as atividades com o tempo 
esgotado. Pensando nisso fico preocupada porque na prova o tempo sera menor e 
como iremos realizar? Quando vou conversar de forma pacifica 
com ele,solicitando algum esclarecimento, logo fica nervoso.  

- No meu ponto de vista não deveria ter o mesmo professor para duas matérias 
distintas no mesmo dia .  

- CONSEGUI REALIZAR A PROVA POIS JÁ TINHA CONHECIMENTO DO 
ASSUNTO EM OUTRA MATERIA  

- O professor tem total domínio sobre o conteúdo que leciona, porém, é muito 
acelerado... Ao perguntar-mos se pode explicar novamente já passa exercícios 
para resolver-mos, isso ajuda a entender melhor a matéria, mas em certas ocasiões 
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era melhor ele explicar um pouco mais, ou dar exemplos para aí realizar-mos os 
exercícios. Nas provas pede questões que não conseguimos terminar a tempo do 
horário de aplicação de prova, pois tem bastante cálculo e planilhas para preencher. 
O que levamos 4 aulas para fazer um exercício ele quer que realizemos na prova em 
2h. Bom professor, porém precisa rever alguns pontos.  

- Ao meu ver o que dificulta bastante é que o professor tem alunos de vários períodos, 
e os de períodos iniciais tendem a ter mais dificuldades. Eu tenho este mesmo 
problema, mas não posso culpar o professor, creio que o erro seja da instituição de 
ensino.  

- ÓTIMO PROFESSOR. PENA QUE O DATA SHOW NUNCA FUNCIONAVA 
DIREITO, O QUE DIFICULTAVA AS AULAS  

- ÓTIMA PROFESSORA.  

- ÓTIMO PROFESSOR. PENA QUE O DATA SHOW NUNCA FUNCIONAVA 
DIREITO  

- ÓTIMA PROFESSORA  

- Bom professor só deveria explicar mais detalhadamente  

- Internet e computadores melhores  

- O tempo disponível para a realização da prova não era suficiente para a quantidade 
de questões e nem toda a matéria abordada na prova foi explicada em sala.  

- Otimo professor  

- Excelente professor, conteúdo explicado em aula foi abordado na prova do CRC e 
obtivemos ótimo resultado  

 - A PROFESSORA MARIANE DEU AULA SOMENTE NO SEGUNDO BIMESTRE, O 
QUE DIFICULTIU NO APRENDIZADO.  

- PÉSSIMO! PRECISAMOS DE PROFESSORES E NÃO DE PALESTRANTES NAS 
SALAS DE AULA!!!  

- O UNICO QUE SE SALVA DE TODOS OS PROFESSORES DO SEMESTRE! NOTA 
10!!!  

- A FLAVIA PODE ATE SER BOA PROFESSORA, PORÉM, COMO ORIENTADORA 
É PÉSSIMA, NÃO INSTRUI NADA, PERDE FEIO PARA O ORIENTADOR DE ADM, 
NÃO EXPLICA O QUE DEVEMOS FAZER, MARCA UM ENCONTRO POR MÊS 
APENAS, E OS ALUNOS FICAM SEM TER UM CAMINHO A SEGUIR. SE 
FOSSE PRA FAZER TCC ASSIM NÃO PRECISARÍAMOS DE ORIENTADOR. ATÉ 
PORQUE, ESTAMOS NA FACULDADE PARA APRENDER, SE SOUBESSEMOS 
NÃO IRÍAMOS PASSAR POR ESSA PALHAÇADA! ME CONSIDERO UMA BOA 
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ALUNA, SE QUISEREM PODEM OLHAR MINHAS NOTAS E MEU DESEMPENHO 
NO DECORRER DE TODO O CURSO. EU PEÇO A TROCA DESSA 
ORIENTADORA! É IMPOSSÍVEL ALGUÉM FAZER ALGO BEM FEITO ASSIM, 
COORDENADORA, PROFESSORA E ORIENTADORA NINGUÉM MERECE, MUITO 
NÓS, QUE SAÍMOS PREJUDICADOS. NÃO INDICO A CAMÕES PARA NINGUÉM, 
SÓ FICAM DE PALHAÇADA COM A NOSSA CARA, PROFESSOR QUE É BOM SÃO 
POUCOS, NÃO DIGO QUE NÃO TEM, PORQUE JÁ TIVE AULA COM NAKAMURA, 
E DEMAIS PROFES QUE SABEM O QUE ESTÃO FAZENDO DENTRO DE SALA.  

- DIFICÍL DE ESCLARECER DUVIDAS. PARA ESSA MATÉRIA, OS CONTEÚDOS 
DEVERIAM SER DESENVOLVIDOS COM MAIS TEMPO, E NÃO UM CONTEÚDO 
POR AULA. EX: BALANÇO FOI EM UMA AULA, DMPL EM OUTRA, E ASSIM POR 
DIANTE, UM APRENDIZADO ATRAPALHANDO O OUTRO. GOSTEI DO MÉTODO 
DE ENSINO, MAS A CARGA DE CONTEÚDO FOI CONTRA PRODUCENTE. A 
PROVA É MUITO LONGA E CANSATIVA, CADA QUESTÃO DEMANDA MUITO 
TEMPO E MUITO RACIOCÍNIO, QUASE IMPOSSÍVEL TERMINA-LA NO TEMPO 
PREVISTO. ENCONTRO-ME DECEPCIONADO COM A MATÉRIA.  

- Participei pouco das aulas por motivo de saúde.  

- A PROVA FOI NUM NÍVEL DIFÍCIL, SE COMPARADO COM O CONTEÚDO 
APRESENTADA EM SALA , SENTI MUITA DIFICULDADE EM RESPONDER AS 
QUESTÕES  

- Não tem como eu avaliar 100% pois faltei muitas aulas por motivos de doença na 
minha família. Mas é um ótimo professor, as aulas que tenho frequentado estou 
gostando.  

- QUANTO A PROVA ELE NÃO FOI BASEADO NO CONTEÚDO APRESENTADO 
EM SALA, NÃO TINHA CONHECIMENTO DO ASSUNTO PARA REALIZAR A 
PROVA, O TRABALHO QUE ELE PASSOU FOI MUITO ENCIMA DA HORA E 
BASEADO NUM CONTEÚDO DIFÍCIL, ELE LARGOU A TURMA E ATE AGORA NÃO 
TIVE A DEVOLUTIVA DA PROVA E TRABALHO  

- Professor excepcional, demonstra que sabe muito, e consegue passar isso para os 
alunos, apesar de ser uma matéria longa com muito conteúdo. Sabe como ensinar, 
disponibiliza apostila já no incio do semestre para nosso acompanhamento.  

- Apenas pontuando , Fiquei com uma nota ruim , pois no dia da Prova o mesmo ficou 
o tempo todo falando não tinha como concentrar na mesma , pois tinha muitas duvida 
do alunos e isso atrapalhava no desenvolver a prova , ficava falando e caminhado na 
aplicação da prova .  

- Sem didática, da palestras e não aulas. Muito descontente!  

- Professor muito bom, com domínio total do assunto, contribuiu muito para o meu 
desenvolvimento uns dos melhores que tive aula nesse período curso.  

  



Faculdades Integradas Camões  
Avaliação de Desempenho Docente  
Graduação – Presencial – 1° Semestre – 2018 

 

33 

 

MATEMÁTICA  

  

- Excelente profissional, domina o conteúdo como ninguém.  

- Muito bom!!!!  

- O professor é ótimo. Explica com clareza, tira as dúvidas. Não tem melhor!!!  

- Excelente professor, melhor do Brasil !!!  

- Não propôs atividades de pesquisa pois não se encaixa no conteúdo estudado. 
Sempre disposto a ajudar os alunos até mesmo com dificuldades para começar a dar 
aulas (alguns alunos são professores e tem dificuldades com coisas como método de 
ensino e como se comportar em aula).  

- Se ele for demitido ou sair da faculdade, vai gerar uma certa confusão e alguns 
alunos podem até se desmatricular, pois ele é o melhor professor de exatas que temos 
na instituição. Excelente professor.  

- as respostas do questionário não se encaixa nas perguntas deveria ter sim e não  

- Muito bom professor,espero que continue pois é o melhor que conheço na area.  

- Ele é o melhor professor que a Camões podeira ter, um homem digno de muita luz, 
um professor excelente e sabe tudo e com ele é cada vez mais fácil aprender.  

- Está ok.  

- Melhor professor.  

  

PEDAGOGIA  

 

- A matéria para pedagogia está bem vaga. Não consigo entender pois foge totalmente 
do foco da licenciatura. Deveria ser algo voltado para a Educação.  

- O professor em questão , é um dos melhores que já tivemos , se preocupa com o 
desenvolvimento dos alunos e procura auxilia los , até mais que o esperado eu diria. 
É de uma dedicação que poucas vezes vi em um professor. Parabéns a faculdade por 
essa aquisição, esse professor merece todo o respeito e valorização .  

- Como já dito nas primeiras pesquisas um excelente profissional! <3  
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- UM AMOR DE PROFESSOR, um profissional FERA NA MATÉRIA, extremamente 
esclarecedor, e super atencioso!  

- Ótimo professor, atendeu todos os requisitos apresentados.  

- Exemplo de profissional! Exala amor pelo que faz, claro nas informações, paciente 
(até demais, nunca conseguirei ser igual), além de querer e demonstrar interesse no 
progresso dos alunos como por exemplo: está querendo fazer um curso conosco 
sobre língua portuguesa escrita, isso nem é obrigação dele, mesmo assim ele está 
"correndo atrás" para faze-lo...prof. nota 1000  

- Professor Olivir é grosseiro e não dá a mínima para os alunos,tipo,se virem, ministra 
aulas com má qualidade e ma vontade. Impõe , não dialoga, não dá abertura.  

- Excelente profissional, tá de parabéns.  

- Professor maravilhoso, ajuda os alunos no for necessário.  

- Todo método de ensino teve uma grande proporção  

- Achei um ótimo professor, conseguiu trazer para a sala de aula muita diversidade e 
trabalhos diferenciados.  

- Prof. Roy é 100%,um excelente profissional , com empatia e respeito aos discentes.  

- Professora Jane é maravilhosa, ensina com amor e paciência.  

- Um professor FERA! Sem dúvidas um exemplo, um amorzão! Extremamente 
profissional, e sempre compreensivo, ajuda em tudo, mata todas as dúvidas não só 
da matéria dele assim como as de outros professores! <3  

- ´Só tenho agradecer o professor Eder , pois com seu olhar critico e reflexivo fez me 
ver que sou capaz de muita coisa, ele acreditou em mim, gratidão essa é a palavra 
que define esse professor.C om seu conhecimento e dedicação que transmite em sala 
ele faz perceber que e possível acreditar na transformação do ser humano através do 
conhecimento adquirido em sala .Obrigada.  

-poderia ser mais maleável com os atrasos tem pessoas que moram longe e 
trabalham ate tarde se estão fazendo faculdade não é por lazer e sim por querer um 
futuro melhor pra si próprio  

-Uma excelente professora, suas histórias de vida e seus exemplos somente 
acrescentam no nosso desenvolvimento e crescimento! Adorei saber que ela estará 
conosco no próximo período!  

- Um excelente professor. Muito atencioso. Disposto sempre a ajudar.  

- Otimo professor,tem o domínio do conteúdo, explica bem,flexível que eu admiro .  



Faculdades Integradas Camões  
Avaliação de Desempenho Docente  
Graduação – Presencial – 1° Semestre – 2018 

 

35 

 

- Ótimo professor, um dos melhores que já tivemos. Está sempre disponível para 
retirar dúvidas e nos atender!  

  

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS  

 

- Professor demora cerca de 30 minutos para iniciar a aula, sem nenhum motivo 
aparente para o atraso. O mesmo passa atividades que não vale nota, para depois de 
uma semana alertar que o mesmo valia.  

- Professor só fala durante a aula, passa slides que não consegue enxergar, realiza 
apresentação de códigos e pede para nós falarmos para que serve, sem mesmo 
explicar anteriormente. Quando pedimos para aumentar o projetor, o mesmo diz "se 
não tá enxergando, venha mais pra frente", numa sala lotada infelizmente não tem 
como ir mais pra frente. Prova totalmente fora do que foi pedido em trabalho de 
pesquisa.  

- Ótimo professor, atencioso e sabe responder todas as dúvidas dos alunos, sem 
precisar levantar pesquisas.  

- O melhor professor desse semestre.  

- Infelizmente apesar de ser uma excelente pessoa o conteúdo dado em sala de aula 
é muito fraco, não disponibilizou durante o semestre material para estudo. Postava 
sempre no final dos bimestres, sua didática é muito fraca. Se demostrou perdido nos 
assuntos, sua prova do primeiro bimestre foi confusa e não deu trabalho para ajudar 
na nota, apenas fez a prova.  

- A falta de computadores que nos auxiliassem nessa disciplina prejudicou muito o 
aprendizado pois as maquinas da faculdade não suportam o android estúdio.  

- O professos apresenta muitos erros grosseiros de português podendo ser observado 
nos slides que ele elabora.  

- Infelizmente esta matéria foi um grande erro desta instituição, por simplesmente 
não fornecer ferramentas necessárias para o desenvolvimento e aprendizado dos 
alunos. Talvez se focassem em programação web seria melhor para todos, pois é 
possível criar aplicações hibridas que rodam em mobiles. O professor é um 
bom professor mas a instituição falhou neste quesito.  

- Excelente Professor!!!  

- Aula muito teórica e com pouca prática, e os trabalhos que manda não nos dá 
flexibilidade para correr atrás e fazer como acharmos melhor, assim todos os trabalhos 
ficam iguais. Nível de dificuldade baixo e pouca prática  
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- O professor é mto empenhado, porem não tem uma metodologia bacana para dar 
aula, fico a maior parte do tempo sem conseguir me prender a aula. Considerando 
que BD é cheio de detalhes...não consegui ter aproveitamento 
como esperava,tenho nota para passar mas não aprendi. Além é claro de que na 
maioria das aulas, não eram todos os computadores que possuiam o programa para 
treinar e nem internet para poder baixar no caso dos que não tinham a ferramenta. 
Logo tinhamos um problema com a falta de didática do docente, somado com um 
problema estrutural. Nota-se que o professor sabe muito, mas ele não sabe passar de 
uma maneira que nos prenda.  

- Essa materia foi uma das que mais aproveitei, o professor consegue 
balancear mto bem o conteudo explicando de forma que fique claro pra quem nunca 
viu a linguagem , fazendo ser simples de assimilar e tbm ajuda com colocações mais 
especificas para poder agregar conhecimento aos alunos que já tem mais exp.  

- Otima didática, melhor materia e aula na minha opinião.  

- Professor muito epenhado, mas aulas bem cansativas e pouco atrativas, ficando 
bem cansativas pois o professor visivelmente sabe mto mas 
a didatica não esta bacana.  

- Matéria Boa , Aula Ruim  

- Gostaria de exercícios livres em Java. Para que possamos explorar nossa 
criatividade. Exigir que o sistema tenha certa complexidade para que isso nos leve a 
pesquisar e por em prática tudo que aprendemos.  

- As aulas dele são complicadas. Pois as primeiras aulas eram carregadas de 
comandos que eu não conhecia e não faziam o menor sentido. Acredito que se ele 
tivesse sido mais didático e ir introduzindo o conteúdo sem o uso de termos técnicos 
já de cara, estaríamos mais familiarizados com o conteúdo atual, no qual estou 
sinceramente perdido e acabo estudando por conta para acompanhar as aulas atuais.  

- Melhor professor!  

- Professor muito bom! Os alunos é que não ajudam. Muitos conversam e o professor 
quanto os alunos interessados precisam intervir para calar os bagunceiros.  

- Professor e otimo, unica coisa que nao gosto tanto e que ele acaba correndo demais 
no conteudo, isso as vezes faz com que nos alunos acabamos ficando perdidos 
no conteudo, no resto ele e excelente e de longe o melhor professor da camoes.  

- O problema maior da aula é os termos e a abordagem utilizado do conteúdo, muitas 
expressões/termos para quem já tem conhecimento prévio do conteúdo ou trabalha 
na área, como não tinha quase nenhum conhecimento da matéria tenho muita 
dificuldade os tópicos da aula.  

- Infelizmente não tivemos aulas práticas devido a falta de internet e computadores 
com uma boa estrutura com software para desenvolvimento nas aulas  
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- excelente professor  

- Muito enrolão, acha que estamos no ensino médio, carente por atenção  

- Professor é bacana, mas as aulas não foram boas, teve algumas coisas 
interessantes, mas muita coisa apresentada não chegou a agregar muito, fora que os 
trabalhos passados pelo professor não foram bem descritos, deixando vago as vezes 
o objetivo do que se pedia, causando muita confusão na hora de realizar o trabalho, 
mesmo fazendo perguntas diretas ao professor para esclarecidos. Acredito que 
o contéudo e a metologia das aulas poderiam melhorar, pois imagino que a matéria 
de interface homem maquina poderia agregar muito no curso.  

- Aula tem muita leitura de slides que pegou da internet, deveria ser mais explicativa, 
mais dinâmica.  

- Muito pouco conteúdo, professor passa trabalhos "sem conteúdo" em equipe e fica 
até 8 aulas para apresentação. E na maioria das vezes a aula terminou antes do 
intervalo, o resto do tempo só enrolação. Se não tem conteúdo para 4 aulas no dia, 
então melhor ter duas.  

- Professor apresenta conhecimento nos assuntos que leciona mas tem dificuldade de 
repassar o conhecimento de forma clara  

- Faltou bastante controle com a turma, que muitas vezes a conversa era mais alta 
que a voz do professor, vejo como atitude de um professor, não de alunos, solicitar ou 
exigir silêncio  

- excepcional professor!  

- metodologia ruim e somando a infra da faculdade para suportar o Android studio o 
aproveitando foi péssimo.  

- Professor excepcional, Metodologia excelente.  

- Em relação a questão 6: além de divulgar o nome do livro que estava utilizando como 
base para a matéria, o professor ainda divulgou um link com os capítulos totalmente 
gratuitos. Questão 9: Realizou trabalhos de uma forma muito criativa, com uso de 
formulários online.  

- Professor com grande conhecimento e dominio no que leciona, 
infelizmente poderiamos ter absolvido conhecimento se a instituição tivesse uma 
infraestrutura mínima para o curso.  

- Professor inflexível, muito exigente e limita muito a criatividade dos alunos. Ou 
seja tem que ser do jeito dele.  

- Possuí uma didática excelente. O único problema foi o excesso de trabalhos, nos 
ajudou muito na matéria porém sobrou pouco tempo para se dedicar ao TCC. Mas 
como pessoa e professor diria que foi o segundo melhor de TI.  
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- Excelente Professor.  

- O professor Ivan até que esforçou para nos ensinar aplicação android, infelizmente 
a estrutura dos laboratório não ajudava contribuido e muito para que a maioria dos 
alunos não pudesse acompanhar nos exercícios proposto.  

- O Jeysonn é um ótimo professor, mas sinto falta de desenvolvermos as atividades 
de pouco em pouco, a impressão é que a explicação parece fácil, mas elaborar os 
exercícios ficam difíceis. As provas também não ficaram bem elaboradas, acredito ser 
necessário desenvolver melhor as perguntas das questões que as vezes ficam meio 
confusas.  

- Um ótimo professor, tenho muita sorte de ter o Daniel Milloca como professor.  

- Professor bacana, mas aulas muito cansativas, da maneira como são abordadas. 
Muita leitura de slide  

- Não merece sequer o respeito dos alunos de ser chamado de professor. Amargurado 
com a vida, da aula de forma forçada e sem gosto pelo profissão, sem plano de aula, 
sem matéria definida, fala o que vem na cabeça, 2º bimestre inteiro não teve matéria 
alguma, Decepção tão grande que me faz pensar em procurar outra instituição.  

- O professor, aplica trabalhos surpresa o que dificulta um pouco tendo em vista que 
trabalhamos e temos outras cinco matérias para dar atenção.  

- Falta de infraestrutura da instituição foi um sério agravante para a baixa 
produtividade do aprendizado, laboratórios péssimos.  

- Professor e muito bom nao tenho do que reclamar, porem a disciplina por ter 
muito conteudo fica muito complicado passar tanta informacao e aplicar nas provas, 
as vezes sentimos muito isso pois acaba dificultando nas provas.  

- Muito bom professor, consegue passar um excelente entendimento da 
disciplina, nao tenho do que reclamar.  

- Um ponto a considerar e que o professor não passa muitos exercícios para praticar,  

- Bom professor  

- Professor tem um entendimento bom sobre a 
disciplina, porem nao tem didatica para ensinar, infelizmente fica enrolando 
e nao consegue passar uma boa aula para o aluno conseguir entender ou elaborar 
uma prova sem erros.  

- Professor nao possui domonio de classe e nao tem uma boa didatica para explicar 
aos alunos.  

- Bom professor  
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DESIGN DE MODA  

 

- Ela é ótima professora, correta e profissional  

- Professora incrivel, prestativa e muito competente.  

  

GESTÃO AMBIENTAL  

 

- Admiro e gosto muito do profº Gustavo, é o tipo de profissional que consegue fazer 
com que o aluno se apaixone cada dia mais, não só pela matéria, mas pelo curso e 
pela profissão.  

  

RECURSOS HUMANOS  

  

- Nada a contrapor  

- Nada a contrapor  

- Nada a contrapor  

- Nada a contrapor  

- ótimo professor  

- Tudo ok!  

- ótima professora!  

- Não tenho suporte em esclarecemos de dúvidas, não compreendo a maneira do 
ensino e não tem material disponibilizado  

- Tudo ok!  

- Aulas cansativas, deveriam colocar aulas diferentes no dia e não 4 aulas com o 
mesmo professor. Ex Alda da 3 matérias para nossa turma. Confunde total as 
matérias.  
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- Nota ainda não consta disponível online, perdeu as notas dos alunos e disse em sala 
de aula que não sabia onde guardou os trabalhos, por esse motivo justificou a 
ausência das notas.  

- Lê muito slides, aula super cansativa.  

- O professor até possui conhecimento da matéria, mas a metodologia escolhida para 
a transmissão do conteúdo não é satisfatória, aulas somente de slides lidos 
,literalmente lidos por ele durante quatro aulas no dia é massante e difícil absorver o 
conteúdo, e também 4 aulas seguidas da mesma matéria no mesmo dia é desgastante 
para nós alunos e também professores chega um determinado horário 
ninguém mas aguenta , muito menos aprender algo, como sugestão de didática de 
aula que sejam mais dinâmicas ,não só por slides o tempo todo para que o objetivo 
seja alcançado pelo professor de ensinar e os alunos de aprender, com didáticas mais 
participativas com aulas envolventes para que a turma se motive a estudar e não 
durmam na carteira ou passem a aula no celular ,que não é bom para 
ninguém. Obrigada  

- Assunto bem explicado. Sempre que tivemos dúvidas, repetia não importava quantas 
vezes. Sempre exemplificando para maior compreensão dos alunos.  

- Nada a contrapo.  

  

LOGÍSTICA  

 

- acredito que o professor tem se preocupado mas com aplicar as matérias sem 
atrasos do que com a aprendizagem dos alunos.  

- Esse professor não tem a minima condição de dar aula , no incio do semestre 
informamos para o coordenador do Curso ( Kelsen ) porem o mesmo não deu 
a minima importância , o Prof Osvaldo não respeita os alunos , ele não sabe explica e 
quando algum aluno pergunta alguma coisa ele grita tipo um Louco . Por favor analisar 
todas reclamações da sala de Logística, tenho certeza que todos estão insatisfeito.  

- Aplica atividade/trabalho para entregar no mesmo dia sem tempo hábil para finalizar, 
por exemplo, faltando uns 15 ou 20 minutos para acabar a aula.  

- Na minha opinião, o professor domina o assunto, porém a forma como ele leciona 
não aumenta o interesse do aluno ao assunto abordado. E em diversos momentos 
poderia agir de maneira mais branda no convivio com os alunos, mas preferiu agir de 
maneira autoritária, sendo rude e desrespeitando os direitos dos alunos, como em 
casos em que não quis responder ás dúvidas dos alunos, realizava atividades em sala 
de forma tão rápida que mal conseguiamos entender o que deveria ser feito, e fazendo 
os alunos saírem depois do horário de aula, causando atrasos.  



Faculdades Integradas Camões  
Avaliação de Desempenho Docente  
Graduação – Presencial – 1° Semestre – 2018 

 

41 

 

- Gostei muito das explicações e da maneira como o professor conduziu as aulas, 
trabalhos e avaliações.  

- Muito criterioso e intransigente, mesmo expondo um problema ocorrido o 
mesmo nao me deixou sai da sala faltando 10 minutos para o final da aula sob ameaça 
de perder um ponto na media  

- Professor Oswaldo, é muito mal educado! No deixa a classe a vontade para 
questionar sobre o conteúdo, e alguem faz uma pergunta ele praticamente fica 
irritado, começa a falar mais alto, e quem pergunta acaba se sentindo coagido e 
ninguém tira suas duvidas na aula dele! Já havia reclamado do professor antes e vou 
continuar reclamando! Aula cansativa, ninguem entende nada. Me deu nota errada na 
prova até hoje não corrigiu no sistema.  

- Muito bom professor, só que fica muito cansativo tem 3 materias com o mesmo, os 
alunos se confundem e o professor também. Quanto a materia não acredito muito que 
a classe aprendeu sobre os processos logisticos.  

- É um profissional extremamente ruim no que faz, não gosto da aula isso desde a 
outra faculdade pessoa extremamente grossa na tirada de duvidas ou seja ruim em 
tudo  

  

RADIOLOGIA  

  

- Total falta de consideração com os alunos.,  

- Não tenho o que reclamar.  

- Ate agora as notas nao foram postadas no sistema.  

- OTIMA PROFESSORA, MAS OQUE FOI FEITO COM A TURMA DA MANHA DE 
RADIOLOGIA FOI SACANAGEM, ABANDONAR A TURMA NO MEIO DO 
BIMESTRE. BAITA SACANAGEM  

- Só a aula que chata mesmo .. professora excelente!  

- Na minha opinião falta coerência em algumas perguntas e respostas.  

- Sem questionamentos quanto ao profissionalismo do Murta. Mas foi injusto ele fazer 
atividade prática avaliativa em meio à enorme confusão que foi essa greve. Eu 
infelizmente NESTE dia não pude comparecer a aula, por conta da greve, porém 
houveram alguns dias que só havia eu na sala,  

- Professor George sem dúvidas um dos melhores em conjunto com a Akemi. Sem 
questionamentos quanto ao profissionalismo.   
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- Minha nota até agora não sei, qual foi. Não foi postada no sistema. Referente ao 
conteúdo, ele sempre explicou bem.  

- Prof.EDUARDO MURTA, é um otimo prof. aulas bem elaboradas e explicadas, tanto 
pratica como teorica, esclarece todas as duvidas ate o aluno intender 
o conteudo colocado em sala.  

- Nao sou capaz de opinar.  

- infelizmente acho um pouco fora de foco tendo em vista que,o curso em si e de 
radiologia , sinto falta de materiais mais direcionados . Creio eu em meu ponto de vista 
a matéria totalmente irrelevante para o tipo de curso em que me inscrevi.  

- material de grande importância e direcionamento tanto tanto profissional 
quanto pessoal , para que o aluno possa se estabelecer em questão a qual área 
seguir.  

- material de muita grandeza e esclarecimento.  

- Professor excelente, tem total domínio do assunto , a matéria que parecia ser 
assustadora tornou-se interessante com ele dando aula.  

- Som da voz é muito baixo para entender nas aulas  

- Excelente professor. Faz com que as aulas sejam proveitosas .  

- Creio que poderia melhorar seu método de ensino. Fica muitas dúvidas nas matérias, 
passa questionários sem ter explicado como fazer .  

- Professor top!  

- ótima professora  

- linda  

- DIFICIL  

- pedi para ela revisarv a minha nota do bimestre passado e ela nao me 
retornou ate agora  

- Domínio, responsabilidade, e amizade definem o ótimo trabalho de 
Paulo Prevedello.  

- Excelente professor! Gostaria de ter mais aulas com ele :)  

- Professor carlos é um ótimo professor apesar de jogar muito conteúdos mas 
ao contrario esta sempre disponível para o aluno,para retirada de duvidas e para 
esclarecimentos.  

- Falar menos sobre sua vida particular e mais sobre a matéria  
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- Murta é o melhor professor, sentirei saudades.  

- Ela é uma ótima pessoa/professora para o terceiro período. A gente do quinto 
período, claramente é a escória pra ela, me senti desconfortável na aula dela. Mais 
se tu for um puxa saco vai ser sucesso.  

- Ficou tanto no pé da galera do quinto período e deixou a galera do terceiro colar na 
cara dura, e eu aqui achando que os alunos deveriam ter o mesmo tratamento.  

- Melhor pessoa/professora ❤  

- Ótimo  

- Excelente professora. Envolve os alunos. Mesmo que vc não se interessa pelo 
assunto, vc passa a gostar. Muito bom.  

- Prof muito querida e responsável  

- Avaliação tambem referente ao professor Kelsei que chegou no segundo bimestre 
mais foi um otimo professor  

- O professor foi excelente em suas aulas com as aulas em laboratórios 
e explicaçoes que muito me ajudou na compensação da matéria.  

- Gostei muito das aulas dele com as explicações e exercícios propostos.  

- As aulas foram boas e com desempenho das atividades.  

- Aulas interessante  

- Um excelente professor, muito dedicado e atencioso  

- Prof manu um amor😝  

- Otimo  

- Otimo  

- Otimo  

- Fala demais da vida pessoal mais aula por favor depois que os alunos 
reclamaram dele,comecou a distratar alguns alunos,falta de ética  

- O professor precisa parar de falar da vida dele e falar mais do conteúdo  

- uma excelente professora.  

- Professora maravilhosa, sabe ensinar muito bem e tem um conhecimento incrível.  

- Muito profissional e responsável, na minha opinião melhor professor  
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- Ótima professora.  

- O professor geoge é um bom professor só acho quê deve aver mais tempo de aula 
para ele poder explicar melhor os contéudos, duas semanas de aula é muito pouco 
então é um pouco de nigligência da faculdade não do professor.  

- Professor demora para colocar as notas no sistema e não disponbiliza os slides da 
aula no sistema.  

- Ótimo  

- Concordo com essa avaliação, mas na minha opinião falta um pouco de coerência 
entre as perguntas e as respostas.  

- Professora tem que ser mais humilde e ainda saber diferenciar profissional do 

pessoal. 😡  

- Esse professor está de parabéns um dos melhores professores da faculdade  

- Excelente profissional.  

- Não tenho nenhuma reclamação do professor Murta, ele entrou em acordo com a 
sala toda sobre as notas, estavam em todo momento com ele, quem quisesse ver sua 
nota ou esclarecer algo era só chamar ele. Professor inteligente, domina o assunto de 
qualquer matéria.  

- O professor murta é um dos melhores professores que conheço, ele sempre explica 
de maneira direta e fácil de entender e se for necessário explica novamente para que 
não aja dúvidas na matéria.  

- Excelente professor  

- SOU PROFISIONAL DA AREA DA SAUDE. TEM UM PROFESSOR COMO O 
CARLOS SOMA MUITO PRA CARREIRA PROFISSIONAL. OTIMO PROFESSOR 
QUERO APRENDER MUITO COM ELE.  

- A matéria de marketing deveria ser opcional,pois os assuntos tratados não é 
pertinente a nossa área.  

- O professor Carlos é uma pessoa de um nível muito acima, com a humildade de uma 
pessoa normal, uma pessoa maravilhosa.  

- a prof manu tem uma didática muito boa ,uma ótima pessoa ,no inicio achei que não 
tinha muito a ver com o nosso curso ,mas vi que estava errada  

- um ótimo professor ,ajuda sempre que preciso, alem de ser um amigo na faculdade  

 - Excelente professora.  
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- top professor Paulo  

- top professor Carlos  
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8. CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA CPA 

 


