
Relatório Geral por Curso da Avaliação dos Docentes pelos Alunos

Curso

NUTRIÇÃO

Discente Avaliando Docente 2017

1 - Planejamento de Ensino: Apresentou e discutiu o plano de ensino e cronograma no início do módulo/componente curricular a partir da
explicação dos objetivos, dos conteúdos programáticos e do processo da avaliação

2 - Planejamento de ensino: Cumpriu o conteúdo programático do módulo/componente curricular ao longo do semestre de acordo com o
estabelecido no plano de ensino e cronograma

3 - Planejamento de ensino: Utilizou a bibliografia sugerida no plano de ensino ao longo do semestre de acordo com o estabelecido no plano de
ensino e cronograma

4 - Domínio do Conteúdo: Foi claro e seguro na exposição dos conteúdos do módulo/componente curricular, destacando os pontos mais importantes

5 - Domínio do Conteúdo: Esclareceu dúvidas dos alunos durante as aulas ministradas

6 - Didática: Fez relação entre a teoria e a prática dos conteúdos do módulo/componente curricular de forma a possibilitar uma melhor
compreensão do assunto trabalhado

7 - Didática: Realizou debates e discussões de situações problemas e/ou casos clínicos, de forma a despertar a criticidade e criatividade
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8 - Didática: Utilizou metodologias ativas capazes de facilitar a compreensão dos assuntos trabalhados em aula

9 - Didática: Utilizou recursos materiais capazes de facilitar a compreensão dos assuntos trabalhados em aula (textos, slides, vídeos, laboratórios de
habilidades, livros e manuais)

10 - Atividades práticas: Orientou e demonstrou os procedimentos, permitindo a execução por parte dos alunos

11 - Avaliação do Ensino-aprendizagem: Apresentou com clareza os critérios para avaliação das competências (conhecimento, habilidades e atitudes)

12 - Avaliação do Ensino-aprendizagem: Realizou a análise e a discussão dos resultados da avaliação (revisão) como oportunidade de aprendizagem e
de retomada de conteúdos

13 - Avaliação do Ensino-aprendizagem: Corrigiu as avaliações em conformidade com o nível de exigência empreendido na abordagem dos conteúdos

14 - Relação interpessoal: Relacionou-se de forma harmoniosa e respeitosa com os alunos
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15 - Relação interpessoal: Teve disposição ao diálogo, respeitando pontos de vista contrários, críticas e sugestões dos alunos

16 - Relação interpessoal: Atuou de forma compatível com os comportamentos esperados dos profissionais da área de saúde, tais como: capacidade
de lidar com aspectos psico-afetivos, acolhimento, bioética e responsabilização
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Curso

FISIOTERAPIA

Discente Avaliando Docente 2017

1 - Planejamento de Ensino: Apresentou e discutiu o plano de ensino e cronograma no início do módulo/componente curricular a partir da
explicação dos objetivos, dos conteúdos programáticos e do processo da avaliação

2 - Planejamento de ensino: Cumpriu o conteúdo programático do módulo/componente curricular ao longo do semestre de acordo com o
estabelecido no plano de ensino e cronograma

3 - Planejamento de ensino: Utilizou a bibliografia sugerida no plano de ensino ao longo do semestre de acordo com o estabelecido no plano de
ensino e cronograma

4 - Domínio do Conteúdo: Foi claro e seguro na exposição dos conteúdos do módulo/componente curricular, destacando os pontos mais importantes

5 - Domínio do Conteúdo: Esclareceu dúvidas dos alunos durante as aulas ministradas

6 - Didática: Fez relação entre a teoria e a prática dos conteúdos do módulo/componente curricular de forma a possibilitar uma melhor
compreensão do assunto trabalhado

7 - Didática: Realizou debates e discussões de situações problemas e/ou casos clínicos, de forma a despertar a criticidade e criatividade
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8 - Didática: Utilizou metodologias ativas capazes de facilitar a compreensão dos assuntos trabalhados em aula

9 - Didática: Utilizou recursos materiais capazes de facilitar a compreensão dos assuntos trabalhados em aula (textos, slides, vídeos, laboratórios de
habilidades, livros e manuais)

10 - Atividades práticas: Orientou e demonstrou os procedimentos, permitindo a execução por parte dos alunos

11 - Avaliação do Ensino-aprendizagem: Apresentou com clareza os critérios para avaliação das competências (conhecimento, habilidades e atitudes)

12 - Avaliação do Ensino-aprendizagem: Realizou a análise e a discussão dos resultados da avaliação (revisão) como oportunidade de aprendizagem e
de retomada de conteúdos

13 - Avaliação do Ensino-aprendizagem: Corrigiu as avaliações em conformidade com o nível de exigência empreendido na abordagem dos conteúdos

14 - Relação interpessoal: Relacionou-se de forma harmoniosa e respeitosa com os alunos
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15 - Relação interpessoal: Teve disposição ao diálogo, respeitando pontos de vista contrários, críticas e sugestões dos alunos

16 - Relação interpessoal: Atuou de forma compatível com os comportamentos esperados dos profissionais da área de saúde, tais como: capacidade
de lidar com aspectos psico-afetivos, acolhimento, bioética e responsabilização
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Curso

MEDICINA

Discente Avaliando Docente 2017

1 - Planejamento de Ensino: Apresentou e discutiu o plano de ensino e cronograma no início do módulo/componente curricular a partir da
explicação dos objetivos, dos conteúdos programáticos e do processo da avaliação

2 - Planejamento de ensino: Cumpriu o conteúdo programático do módulo/componente curricular ao longo do semestre de acordo com o
estabelecido no plano de ensino e cronograma

3 - Planejamento de ensino: Utilizou a bibliografia sugerida no plano de ensino ao longo do semestre de acordo com o estabelecido no plano de
ensino e cronograma

4 - Domínio do Conteúdo: Foi claro e seguro na exposição dos conteúdos do módulo/componente curricular, destacando os pontos mais importantes

5 - Domínio do Conteúdo: Esclareceu dúvidas dos alunos durante as aulas ministradas

6 - Didática: Fez relação entre a teoria e a prática dos conteúdos do módulo/componente curricular de forma a possibilitar uma melhor
compreensão do assunto trabalhado

7 - Didática: Realizou debates e discussões de situações problemas e/ou casos clínicos, de forma a despertar a criticidade e criatividade
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8 - Didática: Utilizou metodologias ativas capazes de facilitar a compreensão dos assuntos trabalhados em aula

9 - Didática: Utilizou recursos materiais capazes de facilitar a compreensão dos assuntos trabalhados em aula (textos, slides, vídeos, laboratórios de
habilidades, livros e manuais)

10 - Atividades práticas: Orientou e demonstrou os procedimentos, permitindo a execução por parte dos alunos

11 - Avaliação do Ensino-aprendizagem: Apresentou com clareza os critérios para avaliação das competências (conhecimento, habilidades e atitudes)

12 - Avaliação do Ensino-aprendizagem: Realizou a análise e a discussão dos resultados da avaliação (revisão) como oportunidade de aprendizagem e
de retomada de conteúdos

13 - Avaliação do Ensino-aprendizagem: Corrigiu as avaliações em conformidade com o nível de exigência empreendido na abordagem dos conteúdos

14 - Relação interpessoal: Relacionou-se de forma harmoniosa e respeitosa com os alunos
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15 - Relação interpessoal: Teve disposição ao diálogo, respeitando pontos de vista contrários, críticas e sugestões dos alunos

16 - Relação interpessoal: Atuou de forma compatível com os comportamentos esperados dos profissionais da área de saúde, tais como: capacidade
de lidar com aspectos psico-afetivos, acolhimento, bioética e responsabilização


