AUTOAVALIAÇÃO DO DOCENTE
A autoavaliação docente é aplicada via Portal do Professor. As respostas são de simples escolha:
1. Excelente
2. Bom
3. Satisfatório
4. Insatisfatório
5. Sem opinião
1. Minha forma de ensinar estimula o interesse dos alunos pela matéria;
2. Estimulo à formação do espírito crítico dos alunos;
3. Respeito os alunos e suas dificuldades;
4. Incentivo às atividades acadêmicas fora da sala de aula;
5. Tenho disponibilidade para atender aos alunos;
6. Me Empenho na preparação das aulas;
7. Pontualidade;
8. Assiduidade;
9. Faço articulação da integração das disciplinas que ministro com as demais do curso;
10. A forma com que organizo os conteúdos das disciplinas ministradas favorece a aprendizagem;
11. Faço adequação da carga-horária dos conteúdos a serem desenvolvidos em relação às disciplinas
ministradas;
12. Apresentei aos alunos os conteúdos necessários à compreensão das disciplinas;
13. Procuro adaptar os conteúdos programáticos das disciplinas ministradas às especificidades do curso;
14. Os conteúdos ministrados possibilitam o alcance dos objetivos estabelecidos visando contribuir para a
compreensão global do campo do conhecimento;
15. Utilizo de recursos de ensino diversificados;
16. Os trabalhos e as listas de exercícios que proponho contribuem para o aprendizado dos conteúdos pelos
alunos;
17. Utilizo instrumentos diversificados para a avaliação;
18. Os resultados das avaliações refletem o real aprendizado dos alunos;
19. A bibliografia indicada facilita a compreensão dos conteúdos das disciplinas ministradas;
20. Procuro me informar se a bibliografia indicada da disciplina que ministro existe na biblioteca;
21. Minhas considerações;
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1. Descreva
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