AUTOAVALIAÇÃO DO DISCENTE
Para as questões de 1 a 13 é aplicada a escala lickert abaixo:
Concordo Totalmente – Concordo – Discordo Totalmente – Discordo – Não Avalio

1. Domino os conteúdos básicos do ensino fundamental e médio, reconhecendo a importância para
a compreensão dos conteúdos das disciplinas do Ensino Superior.
2. Domino os conteúdos de disciplinas anteriores necessários à compreensão das disciplinas desse
semestre, valorizando os conhecimentos relacionados com outras disciplinas afins.
3. Tenho interesse pelo conteúdo desenvolvido e procuro estabelecer com autonomia um processo
de busca de conteúdos, fontes e informações atualizadas.
4. Participo nas aulas presenciais e a distância, mantendo e realizando as atividades propostas com
pontualidade.
5. Consulto a bibliografia sobre o conteúdo das disciplinas e os materiais, estabelecendo um
processo de aprendizagem também por iniciativa pessoal.
6. Empenho-me nos trabalhos e listas de exercícios propostos, buscando nos professores e/ou
tutores as respostas para esclarecimentos de minhas dúvidas.
7. Tenho assiduidade e pontualidade às atividades das disciplinas, fazendo e desenvolvendo as
mesmas nos períodos previstos.
8. Participo com opiniões oriundas de meus conhecimentos prévios, sobretudo na busca dos
avanços científicos e/ou tecnológicos necessários.
9. Tenho aprendizado do conteúdo desenvolvido e busco sempre meios de aprofundá-los para
melhor compreensão.
10. Tenho disponibilidade para estudo fora dos horários das aulas presenciais e a distância o que
me estimula a buscar sempre além do que foi desenvolvido.
11. Respeito os professores e tutores e seus trabalhos, buscando sempre no diálogo a busca de
interações.
12. Meu comportamento e postura em sala de aula e/ou no ensino a distância estão fundamentos
na vontade de aprender e avançar na compreensão dos conhecimentos.
13. Consulto o material didático disponibilizado pela Faculdade para acompanhamento do curso,
inclusive, sugerindo novidades quando encontro e utilizo.
14. O que posso fazer para melhorar meu desempenho - Marque quantas opções desejar
1. Estudar mais;
2. Prestar mais atenção às aulas;
3. Estudar em grupo;
4. Participar mais ativamente das aulas;
5. Montar questionários de estudo;
6. Listar as tarefas.
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