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Mediante as exigências do Ministério da Educação (MEC), bem como, na 
busca da excelências em suas operações educacionais, a Faculdade de 
Agudos (FAAG) executa semestralmente o Programa de Avaliação 
Continuada (PAC), sob a tutela da Comissão Própria de Avaliação (CPA).

Este programa tem por objetivo levantar o comportamento dos 
docentes e da instituição pela ótica dos alunos desta instituição.

Por meio disso, elaboramos uma representação gráfica dos resultados 
obtidos no primeiro semestre de 2009, em cada um dos cursos 
ofertados e apresentamos a todos os interessados o desempenho do 
conjunto de itens avaliados, sempre comparados com a média geral da 
instituição.

Claudio Augusto Garbi
Membro da CPA
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Discordo Totalmente = 1   

Discordo Mais do que Concordo = 2

Concordo Mais do que Discordo = 3

Concordo Totalmente = 4

Não Sei e Não se Aplica = 5

1. O professor apresentou o plano de ensino da disciplina no início do curso?

2. Cumpriu o programa e atingiu os objetivos do semestre?

3. Possui domínio, conhecimento e experiência para expor o conteúdo da 
disciplina?

4. O professor estimula a busca de experiências externas e aproveita o 
conhecimento 

da classe em suas aulas?

5. Diversificou a metodologia nas aulas e nas avaliações durante o curso?

6. Ensinou e realizou avaliações coerentes com os assuntos apresentados?

7. Os conteúdos ensinados têm aplicabilidade no campo profissional?

8. O professor mostra-se disposto a resolver dúvidas ou pendências em aula ou 
fora dela?

9. O professor é pontual e respeita os horários estabelecidos pela faculdade?

10. O professor procura discutir a avaliação, analisando seus resultados?

11. Estabelece bom relacionamento acadêmico com os alunos?

12. Há integração desta disciplina com as demais do curso?

13. A bibliografia da disciplina é compatível com os objetivos e o que foi 
apresentado no semestre?

14. Você considera esta disciplina importante para sua formação?
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