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INSTRUMENTO DE PESQUISA SOBRE AS DISCIPLINAS DO MPGE 
 

Feita pela plataforma Survey Monkey. Os dados coletados, de cada disciplina, são encaminhadas somente ao docente 

avaliado e uma cópia ficar com a coordenação para tabulação geral e apresentação dos resultados totais ao final de 

cada ano 

Os alunos respondem anônimamente, um dia após o último dia de aula.  

 

 

INSTRUMENTO DE PESQUISA: Avaliação CÓDIGO – DISCIPLINA  

 

Instruções de Preenchimento 

 Expresse livremente sua opinião sobre a disciplina, com vistas ao aperfeiçoamento do ensino e da bibliografia. 

 O aluno não é obrigado a se identificar. 

 

Q1: Avaliação do Professor 

Escala de 5 pontos: PÉSSIMO – DEFICIENTE – REGULAR – BOM – EXCELENTE 

Itens de avaliação: 

 Conteúdos: A professora trabalhou os conteúdos com clareza, destacando aspectos importantes da matéria. 

 Didática: A professora utilizou instrumentos (seminários, trabalhos, etc) de avaliação compatíveis com os 

conhecimentos, habilidades e atitudes desenvolvidas na disciplina. 

 Estímulos: A professora incentivou a participação dos alunos, considerando o seu questionamento crítico e 

suas contribuições. 

 Objetividade: As aulas eram objetivas, com recursos e procedimentos apropriados. 

 

Q2: Avaliação da Disciplina 

Escala de 5 pontos: DISCORDO TOTALMENTE - DISCORDO PARCIALMENTE – INDIFERENTE - CONCORDO 

PARCIALMENTE - CONCORDO PLENAMENTE 

Itens de avaliação: 

 Plano de ensino: claro, com objetivos, conteúdos, bibliografia, sistema de avaliação e atividades a serem 

realizadas. 

 Objetivos: a disciplina cumpriu o que prometeu. 

 Desenvolvimento: a disciplina contribuiu ara o desenvolvimento da capacidade intelectual do aluno, e para 

seu projeto de pesquisa. 

 Carga horária: bom aproveitamento do tempo. 

 Conteúdo: a disciplina foi capaz de estabelecer relações entre o conteúdo e o seu projeto de pesquisa, sendo 

útil para a dissertação. 

 Contextualização: os conhecimentos discutidos foram contextualizados na realidade social, econômica, 

política e/ou ambiental brasileira. 

 

Q3: Auto-avaliação 

Escala de 5 pontos: DISCORDO TOTALMENTE - DISCORDO PARCIALMENTE – INDIFERENTE - CONCORDO 

PARCIALMENTE - CONCORDO PLENAMENTE 

Itens de avaliação: 

 Eu possuía os pré-requisitos necessários para o bom acompanhamento da disciplina. 

 Estou satisfeito com o que aprendi na disciplina. 

 Fiz as leituras necessárias e dediquei o esforço necessário à disciplina. 

 

Q4: ESPAÇO ABERTO:  

Complemente as suas respostas e faça sugestões, críticas e comentários sobre a disciplina. 

 

 


