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1. INTRODUÇÃO
A Avaliação Institucional cumpre seu papel quando envolve a comunidade
acadêmica em seu conjunto. Para que se possa traçar o melhor caminho a ser
seguido, que nem sempre é o mais fácil, é fundamental o desenvolvimento de
estratégias para se atingirem os objetivos esperados.

A avaliação tem por objetivo demonstrar os pontos fortes e eventuais fragilidades da
instituição que foram encaminhadas à Direção Acadêmica para que a partir do
conhecimento da autoavaliação feita pela comunidade possa tomar as devidas
providências em vista de melhorar sua qualidade acadêmica formando cidadãos
conscientes do seu papel social face às demandas do mundo contemporâneo.

O relatório parcial encerra-se com a apresentação de propostas elaboradas pela
comissão a fim de que as fragilidades possam ser superadas e os pontos positivos,
possam ser ainda mais fortalecidos.

PÚBLICO-ALVO: corpo discente dos cursos de graduação, da modalidade
presencial, na organização curricular semestral.
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 01 a 30 de Novembro de 2018.
CURSOS DE GRADUAÇÃO:











Administração
Ciências Contábeis
Matemática
Pedagogia
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Design de Moda
Gestão Ambiental
Recursos Humanos
Logística
Radiologia
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REPRESENTATIVIDADE: dos 957 alunos ativos e vinculados a disciplinas regulares
no Matheus, no período de aplicação da pesquisa, 78,2% deles, responderam à
pesquisa, representando 745 alunos desse segmento da comunidade acadêmica.

METODOLOGIA DA COLETA DE DADOS: aplicação de questionário eletrônico por
meio do sistema Matheus. O instrumento foi composto de 10 questões que
avaliaram diferentes aspectos da atividade docente em sala de aula, e outros
encaminhamentos pertinentes às disciplinas dos professores. E, ao final foi
apresentada uma questão aberta onde os discentes puderam manifestar seus
comentários a respeito dos temas avaliados.
O Questionário adotado nessa avaliação foi composto pelos seguintes quesitos:
Q1 – O (a) professor (a) apresentou e discutiu, no início do semestre, o Plano
de Aula da Disciplina?
Q2 – O (a) professor (a) cumpriu toda a programação prevista no Plano de
Aula?
Q3 – O (a) professor (a) contribuiu para o desenvolvimento de atitudes e
valores éticos para formação pessoal, profissional e política do aluno?
Q4 – O (a) professor (a) demonstrou domínio dos conteúdos abordados na
disciplina que leciona?
Q5 – O (a) professor (a) demonstrou ser acessível nos esclarecimentos das
dúvidas e dificuldades apresentadas pelos alunos?
Q6 – O (a) professor (a) indicou ou disponibilizou algum material de apoio
(apostilas, vídeos, artigos, livros, etc.) durante o semestre?
Q7 – O (a) professor (a) propôs atividades de pesquisa?
Q8 – As avaliações do (a) professor (a) são condizentes com os conteúdos
trabalhados em sala de aula?
Q9 – O (a) professor (a) discutiu com os alunos os resultados das avaliações
para esclarecer dúvidas e corrigir erros?
Q10 – O (a) professor (a) divulgou os resultados das avaliações?
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As Alternativas de Resposta adotadas foram:

A) Discordo Totalmente
B) Discordo
C) Nem concordo / Nem discordo
D) Concordo
E) Concordo Totalmente
F) Não se Aplica / Não sei Avaliar

Para a análise dos indicadores de satisfação a CPA adota os seguintes parâmetros:


Insatisfatório (fragilidade): indicador de satisfação “Discordo” e “Discordo
Totalmente”.



Parcialmente Satisfatório: indicador de satisfação “Nem concordo/Nem
Discordo”.



Satisfatório

(potencialidade):

indicador de

“Concordo Totalmente”.
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2. CONSIDERAÇÕES DA CPA
A participação discente nesse processo avaliativo foi satisfatória, atingindo 78,2%
dos alunos considerados para esse processo avaliativo. Os cursos que tiveram as
participações mais expressivas, com mais da metade dos seus alunos participando,
foram: Análise e Desenvolvimento de Sistemas (94,6%), Radiologia (91,0%) e
Matemática (83,7%). Os cursos com a menor representatividade foram o de
Administração (59,4%), Gestão Ambiental (69,2%) e Ciências Contábeis (72,2%). É
importante que se mantenham as ações de divulgação e sensibilização das
avaliações nos cursos de grande participação, bem como, se intensifiquem as essas
atividades nos de baixa participação, para que os dados finais representem
fortemente a realidade da Instituição, e também, de cada uma das suas graduações.

Participação dos Alunos
RADIOLOGIA

91,0%

LOGÍSTICA

76,3%

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

78,4%

GESTÃO AMBIENTAL

69,2%

DESIGN DE MODA

76,5%

ANÁLISE E DES. DE SISTEMAS

94,6%

PEDAGOGIA

80,7%

MATEMÁTICA

83,7%

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

72,2%

ADMINISTRAÇÃO

59,4%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

A respeito dos resultados gerais dos quesitos avaliados, observa-se que houve uma
estabilidade comparando-se o 1o semestre de 2018. Tal fato indica que não ouve
mudança significativa na atuação do conjunto do corpo docente, que acarretasse
uma alteração na opinião média dos discentes do ensino presencial semestral. Cabe
salientar que, segundo a escala utilizada pela Comissão Própria de Avaliação –
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CPA, todos os quesitos atingiram o patamar de “potencialidade” acima de 70%,
refletindo o bom desempenho docente de maneira geral.

Índice Geral por Quesito
88,0%
87,0%

86,7%

86,4%

86,0%
84,9%

85,0%

84,8%
83,7%

83,6%

84,0%

82,5%

83,0%

85,0%

82,1%

82,0%

82,0%
81,0%
80,0%
79,0%
Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

Q10

Os resultados agregados por curso revelam, conforme pode ser observado na
tabela a seguir, que a maioria absoluta foi avaliada com notas acima de 70%,
considerando “Concordo” e “Concordo Totalmente”, que segundo a escala de
análise utilizada pela CPA, recebe classificação de “potencialidade”.

Índice por Curso
100,0%
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

85,1%

89,9%
76,1%

95,0%

83,5%
74,0%

71,4%
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Apesar do resultado geral do desempenho dos professores dos cursos ser um
parâmetro fundamental para avaliar o corpo docente dessas graduações, para uma
melhor compreensão dos resultados apresentados, é de fundamental importância
que os gestores acadêmicos, especialmente os coordenadores, analisem os
resultados dos docentes individualmente, colocando em perspectiva ainda, a
quantidade de alunos que atribuíram as notas para cada professor nas diferentes
disciplinas que ministram. Além do indicador gerado nessa avaliação, importante
também analisar os comentários registrados, a série histórica de cada professor, e
ainda, as informações obtidas sobre o docente e a disciplina ao longo do semestre.
Assim será possível verificar tanto a sua evolução, como identificar as oportunidades
de melhorias no âmbito pedagógico, teórico, interpessoal ou administrativo, entre
outros.

Nos comentários registrados na questão aberta, encontram-se um importante
conjunto de informações, formado pelas manifestações válidas, onde a leitura
pormenorizada pelos coordenadores de curso, e se faz necessária para a melhor
compreensão dos resultados da pesquisa.

Considerando o conjunto geral dos comentários, um aspecto positivo a salientar é
que a maioria absoluta se refere a elogios aos professores, principalmente referente
a didática, respeito, conhecimento e domínio de sua disciplina. Por outro lado, em
proporção menor, há registros de críticas, particularmente em relação a didática de
alguns

docentes.

Foram,

ainda,

registrados

comentários

sobre

condutas

inadequadas de docentes, que merecem atenção na leitura e verificação mais
detalhada por parte dos coordenadores de curso, para que se possa melhor
entender a gravidade dos comentários, e assim prover a correta orientação aos
docentes. Cabe salientar que um comentário pode adquirir um caráter muito pessoal,
assim é importante que seja feita uma análise criteriosa do mesmo, comparando-o
com os indicadores das questões objetivas, ou mesmo explorando melhor a questão
junto à turma.
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3. COMPARATIVOS DOS RESULTADOS POR QUESITO
No comparativo por quesito foram considerados os itens positivos, “Concordo” e
“Concordo Totalmente”.

A média da instituição foi de 84,2%, sendo que as menores porcentagens foram nos
quesitos Q9 (“O (a) professor (a) discutiu com os alunos os resultados das
avaliações para esclarecer dúvidas e corrigir erros?”), Q5 (“O (a) professor (a)
demonstrou ser acessível nos esclarecimentos das dúvidas e dificuldades
apresentadas pelos alunos?”) e Q3 (“O (a) professor (a) contribuiu para o
desenvolvimento de atitudes e valores éticos para formação pessoal,
profissional e política do aluno?”) com 82,0%, 82,1% e 82,5%, respectivamente.

Por outro lado, as maiores médias foram nos quesitos Q10 (“O(a) professor(a)
divulgou os resultados das avaliações?”) e Q1 (“O (a) professor (a) apresentou
e discutiu, no início do semestre, o Plano de Aula da Disciplina?”) com 86,7% e
86,4%, respectivamente.
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Quesito 1 – O (a) professor (a) apresentou e discutiu, no início do semestre, o
Plano de Aula da Disciplina?

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

90%

88%

89%

100%

98%
82%

78%

83%

89%

66%

Quesito 2 – O (a) professor (a) cumpriu toda a programação prevista no Plano
de Aula?

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

89%

84%
73%

100%
82%

63%
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Quesito 3 – O (a) professor (a) contribuiu para o desenvolvimento de atitudes e
valores éticos para formação pessoal, profissional e política do aluno?

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

100%

90%

82%
72%

80%

72%

92%
74%

88%

77%

Quesito 4 – O (a) professor (a) demonstrou domínio dos conteúdos abordados
na disciplina que leciona?

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

90%

84%
74%

87%

78%

100%

98%
74%
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Quesito 5 – O (a) professor (a) demonstrou ser acessível nos esclarecimentos
das dúvidas e dificuldades apresentadas pelos alunos?

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

89%

82%
72%

75%

100%
83%

79%

86%

87%

68%

Quesito 6 – O (a) professor (a) indicou ou disponibilizou algum material de
apoio (apostilas, vídeos, artigos, livros, etc.) durante o semestre?

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

87%

100%

92%
79%

78%
67%

14

96%
71%

79%

87%

Faculdades Integradas Camões
Avaliação de Desempenho Docente
Graduação – Presencial – 2° Semestre – 2018

Quesito 7– O (a) professor (a) propôs atividades de pesquisa?

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

88%

88%

80%

86%

100%

99%
74%

89%

80%

64%

Quesito 8 – As avaliações do (a) professor (a) são condizentes com os
conteúdos trabalhados em sala de aula?

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

91%

87%
78%

75%

100%
84%
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Quesito 9 – O (a) professor (a) discutiu com os alunos os resultados das
avaliações para esclarecer dúvidas e corrigir erros?

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

83%

88%
75%

100%

92%

82%

87%

76%

71%

67%

Quesito 10 – O (a) professor (a) divulgou os resultados das avaliações?

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

86%

100%

93%
79%

82%

84%

97%
76%
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4. COMPARATIVOS DOS RESULTADOS POR CURSO
No comparativo por curso foram considerados os itens positivos, “Concordo” e
“Concordo Totalmente”, e a média da instituição foi de 84,2%, sendo que o curso de
Matemática é o que teve o menor índice geral (71,4%) enquanto que o maior índice
ficou com o curso de Design de Moda (100%).

ADMINISTRAÇÃO
100%
90%

88%

84%

82%

84%

82%

Q2

Q3

Q4

Q5

87%

88%

87%

Q6

Q7

79%

Q6

83%

86%

Q8

Q9

Q10

80%

78%

75%

Q7

Q8

Q9

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Q1

CIÊNCIAS CONTÁBEIS
100%
90%
80%

78%

73%

72%

74%

72%

Q2

Q3

Q4

Q5

79%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Q1
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MATEMÁTICA
100%
90%
80%
70%

72%

66%

63%

Q1

Q2

78%

82%
75%

75%
67%

71%

64%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

Q10

PEDAGOGIA
100%
98%
96%
94%
92%

93%

92%
90%

90%

89%

90%

90%

91%
89%
88%

88%

88%
86%
84%
82%
80%
Q1

Q2

Q3

Q4

Q5
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ANÁLISE E DES. DE SISTEMAS
100%
90%

89%

87%

83%

82%

80%

Q1

Q2

Q3

100%

100%

100%

100%

100%

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

80%

86%

84%

82%

84%

Q7

Q8

Q9

Q10

100%

100%

100%

100%

100%

Q6

Q7

Q8

Q9

Q10

78%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Q4

Q5

Q6

DESIGN DE MODA
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
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GESTÃO AMBIENTAL
100%
90%

82%

80%

79%

74%

74%

70%

68%

71%

74%

Q5

Q6

Q7

76%

76%
67%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Q1

Q2

Q3

Q4

Q8

Q9

Q10

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
100%
90%

83%

80%

79%

77%

77%

79%

79%

80%

77%

76%

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

81%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Q1

20

Q10
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LOGÍSTICA
100%

98%

99%

98%

98%

97%

96%
95%

94%

92%

92%

90%
86%
85%
80%
75%
Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

89%

89%

Q9

Q10

RADIOLOGIA
100%
98%
96%
94%
92%
90%

89%

88%

88%

88%

89%
87%

87%

Q5

Q6

89%
87%

86%
84%
82%
80%
Q1

Q2

Q3

Q4
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O relatório apresentado demonstra o resultado da Comissão Própria de Avaliação CPA do período de Julho a Novembro de 2018, relatando a autoavaliação das
Faculdades Integradas Camões com base na Avaliação do Desempenho Docente.

Neste contexto, a avaliação passou a ser um componente intrínseco e
necessariamente rotineiro de toda a sociedade acadêmica, com vistas a melhorar os
itens apontados, tanto no contexto de potencialidades como fragilidades.

A sensibilização e conscientização da comunidade acadêmica na participação do
processo garante resultados mais concretos em relação à sua perspectiva,
propiciando maior diálogo com a Instituição.

No entanto, é notório que alguns quesitos apresentam fragilidades, necessitando
redimensionamento de ações com o propósito de melhorar seus indicadores.
Partindo desta premissa, a Comissão Própria de Avaliação - CPA envolveu todo o
corpo gerencial e de Coordenadores de Curso com o objetivo de planejar e
acompanhar com maior eficácia os resultados das ações propostas no presente
documento.

Acredita-se que a partir destas ações, pode-se ter melhores resultados, não devendo
esquecer que quando se realizam processos avaliativos, os mesmos deverão ser
considerados como oportunidades de melhoria, pois somente ouvindo as
comunidades envolvidas no processo é que se pode agir dentro dos padrões
solicitados, respeitando as limitações financeiras e as prioridades para o crescimento
da Instituição, em perfeita parceria com a Direção Geral.
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6. COMENTÁRIOS DA QUESTÃO ABERTA
IMPORTANTE: Para cada uma das disciplinas, foi apresentado uma questão aberta,
por meio da qual os discentes puderam tecer seus comentários específicos sobre a
atuação dos docentes, ou em relação a outros temas que considerassem
pertinentes. Essas manifestações do alunado foram organizadas por curso e são
apresentados de forma literal, a seguir.

ADMINISTRAÇÃO
















Professor Elton não realiza chamadas, lança as presenças de acordo com
trabalhos, e acaba lançando faltas erradas, como aconteceu comigo e alguns
colegas.
Falta de orientação para os alunos da turma.
A disciplina é massante, mas o professor tem conhecimento do assunto, e fez
conforme planejado, mesmo substituindo o professor osvaldo deu conta do
recado.
A disciplina ministrada pelo professor Vanderlei foi um exemplo do sentido de
uma faculdade, com ele tivemos a oportunidade de implementar um projeto
dentro da faculdade, e como comentei com meus colegas, esse tipo de atitude
nós levaremos como aprendizado para o resto da vida, diferente de conteúdos
teóricos apenas, que temos um aprendizado prévio, porém dificilmente
lembraremos deste anos mais tarde. Parabéns pelo incentivo aos alunos.
A matéria foi passada corretamente, estava aberto a perguntas sobre dúvidas e
passava bem as orientações para com os trabalhos.
Aguçou ainda mais nosso desejo de aprender!
Aulas com explicação clara e concreta dos termos usados no ramo da LR
Evidente domínio da material. Auxiliou na motivação dos alunos a implantação de
projeto de coleto seletiva. Tratamos do assunto de forma profunda, necessidade
e engajamento para um mundo sustentável foi plantado em casa aluno
boa educadora
Bom professor explica bem o conteúdo, porém exigente demais.
Bom professor mais conteúdo difícil de entender.
Claramente ele domina o assunto, mas peca um pouco na didatica.
Desde que entrei na faculdade, disciplina que mais condiz com a realidade de
trabalho
Didática ruim
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É preciso que o professor entenda q para propor atividades que requer tempo do
aluno fora de aula em horário comercial, o aluno nem sempre pode se ausentar
do do seu trabalho
É um excelente professor, estava sempre aberto a perguntas referente a dúvidas,
tinha maestria no conteúdo aplicado.
É UM PROFESSOR EXCELENTE.
Ele passou trabalhos cuja a dificuldade para nós era muito grande, pois tínhamos
que nos deslocar para a empresa em dia de semana quando é difícil para ir por
causa do trabalho e queria que nós fizesse um questionário para que o gestor da
empresa respondesse nós. A dificuldade era muito grande para fazer o trabalho,
pois não é sempre que o gestor tá disponível. E talvez o pior é que ele não quis
nos auxiliar na formatação do trabalho que ele pediu, fazendo com que nosso
trabalho não ficasse bem formatado, além de não auxiliar quanto ao conteúdo
que ele queria do trabalho. E por causa de tantos trabalhos na faculdade não
tínhamos tanto tempo para se focar só no trabalho dele além de estarmos
trabalhando também. Sem falar que a maioria do pessoal está prestes a reprovar
com ele.
Este professor é excelente e tem uma didática incrível.
Estou algum tempo na faculdade e vejo que igual a esse professor está para
parecer.
Excelente educador.
Excelente professor e orientador de TCC ! Vale ouro!
Excelente professor, levantou em sala muitas questões sobre a economia
brasileira e do mundo.
Excelente professor, tem didática explica muito bem a matéria e extrovertido e
legal, dá orientações sobre como fazer os trabalhos.
Fica muito difícil avaliar um professor que você não teve aula. Pois foi substituído
pelo professor Kachel.
Foi uma pessoa maravilhosa, Contribuiu assertivamente para muinha evolução
Att Gilson Ferreira
há alguns pontos fracos nesse docente como: - falta de didática em sala,
dinamismo da turma; - metodologia de ensino obsoleta; - foco somente no campo
da industria, visto que diversos discentes não trabalham e muito menos tem
conhecimento dessa área, o que dificulta o aprendizagem do conteúdo; - rigidez
excessiva, o que causou em diversos alunos, temor em realizar os trabalho, bem
como a apresentação destes.
Incrível sua capacidade de realizar com sucesso todos os seus afazeres!
Matéria complexa, com pouca carga horária para uma boa explicação Professor
possui grande conhecimento da matéria. Como disse acima, a matéria é
complexa, então muitas vezes as aulas eram desmotivadoras em função do
assunto. Foram aplicados testes em sala, porém muita teoria. Faltou mais
embasamento do assunto e termos, ao invez de tantos trabalhos teóricos
Melhor Professor
Melhor professor está de parabéns.
Melhor professor orientador e coordenador, parabéns camões por esse
profissional.
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Melhor professor Total domínio Uma pessoa fantástica, Tanto no pessoal quanto
profissional
Melhor professor!
Muito bom o professor, ensina de maneira diferente onde o aluno presta atenção
e aprende mais.
muito bom professor, mesmo aplicando uma disciplina que não é de sua
especialidade, soube demonstrar aos alunos as vivências, práticas e exemplos
do terceiro setor.
Muito bossal Ainda bem que não faz mais parte da instituição
Não consigo avaliar esse professor, deu somente 2 aulas.
Não lembro deste professor
nao tenho aula com esse professor
Não tive aula com ele, ele apenas foi no primeiro dia de aula. E depois o
professor foi trocado.
nao tive aula essa materia
nao tive dessa materia
nao tive esse aula ainda
Não tive esta matéria em nenhum semestre ainda, mas o sistema me obriga a
responder para conseguir ver minha nota o que mostra total falta de organização
da faculdade pois tive de responder 9 questionários de matérias que não tive
ainda
Não tive esta matéria, mas o sistema me obriga a responder para conseguir ver
minha nota
Nunca se atrasou. Nunca fez brincadeiras banais. Nunca demonstrou desanimo
pela instituição. Fez bom uso da ética profissional. Lecionou até o final da aula e
nunca faltou. Exemplo a ser seguido.
Nunca tive aula com ele
O Djalma é um ótimo professor e seria ótimo ele nos dar aula novamente.
O professor deu apenas uma aula, por este motivo não tem como avaliar
O professor é bom, porem a aula dele é massante, uma aula que da sono.
O professor é muito bom e domina o conteúdo, porem ele tem alguns problemas
relacionados a horário, por algumas vezes segurou os alunos alem das 22 horas,
e achava ruim quando precisava sair mais cedo... Entendo que o horário é até as
22, mas dependo de ônibus e tenho que sair mais cedo alguns dias da semana...
alguma das faltas que tenho com ele é disso, ele faz chamada no fim da aula.
O professor foi muito rigoroso e sistemático ao ponto de exageros, o trabalho de
AAO foi dado às instruções do que era para ser feito, porém não tivemos um
auxílio dele durante as aulas, então pra mim e para os colegas da sala esse
trabalho não foi considerado uma atividade orientada.
O professor Maroan, tem total conhecimento do conteúdo abordado em sala de
aula. Promovendo aulas dinâmicas.
O professor Roy é outro exemplo de professor, é exigente, porém sempre cordial
em tirar as duvidas dos alunos, uma boa didática para explicação, ele utiliza o
método de passar o conteúdo em sala e posteriormente passar trabalhos que
contribuam para o entendimento e fixação de conteúdo.
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O professor Vanderlei é um ótimo professor, o qual os alunos podem contar com
ele sempre.
O professor Zagonel é um bom professor, porém ele é rígido demais e acaba
prejudicando os alunos sendo assim. Mais da metade da sala foi abaixo da
média com ele, passou trabalhos super difíceis e não explicou em sala a AAO,
quase todos fizeram a formatação errada e na apresentação ele também criticou
mesmo nos ensinando o correto. Eu particularmente tenho medo de ter aula com
ele no último ano por ser assim.
O professor Zagonel é um exímio professor acadêmico, apesar de haver muitas
reclamações contra o professor, eu acredito que devem antes ser avaliados os
alunos, pois estes geralmente encontram-se despreocupados, não prestam
atenção ou saem da aula. Sim, ele é um professor exigente a nível de instituição
federal, se a Camões contratasse mais professores como ele com certeza iria
elevar o seu nível. As reclamações advindas dos alunos não é em função do
professor, mas do baixo nível de cobrança dos demais professores, e com isso
mantem-se baixo o nível de rendimento dos alunos.
O professor Zagonel é um ótimo professor, tem domínio do conteúdo abordado
em sala. O único ponto falho foi na atividade orientada, que do meu ponto de
vista faltou um pouco mais de orientação.
O único problema é que ele não escreve muito o conteúdo que ele fala no
quadro, dificultando na hora de estudar para a prova.
O único problema também foi o projeto que era para fazer a turma inteira junta
mas que não tiveram uma distribuição das atividades a serem feitas ficando tudo
decidido na hora ficando bem desorganizado.
Os professores estavam se lixando esse 2º bimestre (tirando o Roy e o
Vanderley)
Os professores estavam se lixando esse 2º bimestre (tirando o Roy e o
Vanderley)
otima professora. entretanto expões muito sua indignação politica.
Ótimo e respeitado mestre foi desligado da Camões.
otimo orientador
Ótimo professor
Ótimo professor
Ótimo professor Parabéns.
Ótimo professor!
Ótimo professor, com muito conteúdo.
Ótimo professor, tem muito conhecimento e sabe passar aos alunos.
Para este professor só tenho a agradecer Em tudo O meu muito obrigado
Poderia pegar um pouco mais leve nas leve nas provas Mas é um excelente
professor
Professor bom, aplicou como trabalho a implantação do projeto SEPARA FICA,
Logistica reversa, onde aprendemos a separar o lixo, que não me importava com
isso, agora minha visão é outra. obrigado professor.
Professor bom, tem conhecimento da disciplina, agora tenho conhecimentos
bancarios, para quem deseja entrar em banco foi uma otima disciplina.
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Professor com dificuldade de aplicar o conteudo, por falta de interesse dos
alunos (8º período) e ausencia de recursos como Data show e laboratório de
informática.
Professor copia e cola os exercícios da internet.
Professor excelente. Gostaria muito de ter aula com ele novamente, domina o
conteúdo, aula gostosa e sabe conversar com os alunos. Esta de Parabéns
Professor lecionou aulas interativas e dinâmicas, é perceptível o grande
conhecimento no matéria. Discentes sempre participaram dos debates propostos
pelo professor.
Professor Maroan é legal e nos ajuda.
Professor não possui voz ativa, domínio dos alunos e dinamica para explicar.
Pode ser que tenha grande conhecimento da matéria, porém não consegue
chamar atenção dos alunos Voz passiva e baixa, alunos conversando.
Apresentou MUITO material teórico, artigos e trabalhos diários. Em todos os
slides que se preparava para explicar, costumava ler todo o conteúdo ,sem
dinâmica. Sem dúvidas um dos professores menos engajados/preparados.
Professor não tem didática fala baixo quase não dá pra escutar o que ele fala,
não entendi quase nada da matéria, passou uma quantidade grande de conteúdo
pra pouco tempo pra estudarmos, o professor lê os slides e quase não dá
exemplos.
Professor sem didática lê os slides, fala baixo mal da pra entender o que fala.
Passou muito conteúdo pra pouco tempo pra estudar pra prova.
PROFESSOR SHOW DE BOLA ACIMA DA MEDIA NOTA 1000
Professor tem uma dinâmica estranha. apresenta sentado e discuti sentado e le
os slide mostrando não eficiência.
Professor Vanderlei é ótimo, nos ajuda e auxilia em tudo.
Professor Zagonel, muito exigente e rígido no primeiro bimestre não considerou
nenhum trabalho só a nota da prova me prejudicou muito, professor espera dar
22:00 horas para fazer a chamada, moro longe tenho que pegar ônibus.
Professora muito atenciosa e educada, sempre buscando a opinião de todos
sobre os assuntos.
Se a tinha a turma de contábeis, não esclarecia as dúvidas da turma, estava
sempre distraída para com a matéria
sem comentários
Sem duvida, o melhor professor do semestre, espero que a instituição o
mantenha para os proximos semestres, ele é espetacular
Tenho uma reclamação que me deixou indgnado, na atividade académica
orientada (AAO) ele apresentou o trabalho em julho, fomos falar com ele umas
duas vezes para sanar nossas duvidas a respeito do trabalho, ele falou que
estava no sistema o que ele queria, não dando orientação alguma para o
desenvolvimento do trabalho, deixou os alunos se virar referente a isso, na
correção que falou o que fizemos de errado, estou esperando o resultado para
questiona-lo.
Teoricamente o professor é 10 e muito farrista e uma aula que você não cansa.
entretanto ele conversa e demora de mais para adentrar no conteúdo isso chega
a ser irritante.
27

Faculdades Integradas Camões
Avaliação de Desempenho Docente
Graduação – Presencial – 2° Semestre – 2018









Todo dia ele passava trabalhos valendo muita pouca nota. E o conteúdo acaba
se tornando massante e não muito estimulante para querer aprender e prestar
atenção.
Total domínio dos assuntos Uma pessoa fantástica em relação como professor
Pois não tenho muita intimidade Tolerante e assertivo com trabalhas propostos
Totalmente desclassificada, não demonstrou conhecimento da matéria,
causadora de discórdia em sala, despreparada, a atenção voltada somente para
os alunos de contábeis dos quais nem deveriam estar em sala junto.
um dos pontos negativos do prof. Gustavo é a dependência do uso de slides, é a
leitura dos mesmo, onde não há uma explicação clara e didática do tema.
Um ótimo professor! Super exigente porém um excelente profissional!
Um profissional fenomenal
Uma sugestão o professor poderia dar aula mais dinâmica, sem muita
apresentação de slides, tornando a aula muito cansativa devido a leitura dos
slides.
Uns dos melhores professores, está de parabéns!!

CIÊNCIAS CONTÁBEIS











A PROF. GISELE É UMA ÓTIMA PROFESSORA, PODERIA SER A PRÓXIMA
ORIENTADORA DE TCC, POIS TEM DOMÍNIO DO ASSUNTO.
A professora deu o melhor de si mas, infelizmente os recursos ofertados pela
faculdade deixou a desejar ... por exemplo as vezes precisamos fazer uso da
internet cujo a intensidade de sinal é péssima também a professora tem que
fazer uso do material dela tipo notebook, porque os retroprojetores e
computadores nos deixam na mão . Enfim ....
A professora não apresenta comportamento profissional em sala de
aula.Favorece os alunos com quem tem proximidade,preguiça de dar aula ,Fica o
tempo todo no celular. Coage alunos com mensagens via whats,mistura seu
relacionamento amoroso com as práticas em sala de aula.
amo essa professora, muito inteligente
As provas continuam extensas demais, na primeira avaliação estava tao estenda
que ele pelos ser feita em dupla, o que ocupou muito tempo de todos,
preenchendo o período integral dedicado a prova. Na segunda avaliação, estava
mais tranquila, e ele também nao ficou falando durante a prova toda. Houve uma
melhora significativa no comportamento dele na aula também, pois antes da
ultima avaliação ele se mostrava uma pessoa rude, mal educado e arrogante!
Espero que continuem mostrando a ele que somos alunos e não seus filhos.
Aulas muito interessantes, professora super atenciosa, esclareceu todas as
minhas dúvidas, muito profissional!
como orientadora do curso, não supriu minha dificuldade em troca do horario, foi
incapaz de debater sobre minha dificuldade, apenas só me falou ( infelizmente
não teremos mais a turma da manhã) eu tive que ir atras do direto, ela foi
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incapaz de marca um horario para nós conversa. e como professora não tenho
muito o que falar porque nesse tempo não mostrou debates sobre o conteúdo
apenas só lançava no sistema o material. obrigado ( ao ler meu comentário peço
um retorno porque no whats não tive retorno) obrigado
Como professora nao tenho oque questionar porque nao tivemos aula normal
para tirar conclusoes. Como orientadora do curso n falou nada comigo em
questão de trocar de horário, e quando procuramos ela pra conversar n nos
atendeu. Pouca consideração!
Demonstrou saber sobre os conteúdos. Porém não aprendi quase nada pois o
mesmo não explicava de maneira que eu é a turma compreendesse. Acho que
tem dificuldade em expressar
Domínio total da disciplina.
Ele cumpriu com todos os quesitos acima . Demonstrava saber do assunto
porem senti dificuldade em repassar isso a nós. Tive muita dificuldade.
Ele é um bom professor,gosto do método dele de dar aulas Espero vê-lo mais
Ele é um excelente professor, explica a materia de um jeito incrível faz com que
os alunos entendam o conteúdo.
Essa seria sobre o professor Nakamura, pois, sobre o professor Eron eu já havia
respondido. Referente ao Nakamura, ele é um gênio nos conteúdos, no
ensinamento, coloca ordem na sala e na sua primeira explicação já dá para
entender tudo.
Excelente professor
Excelente Professor !
Excelente professor, espero que a faculdade valorize e segure esse professor.
Excelente professor, precisamos de mais professores como ele, que domina o
conteúdo, sabe passar aos alunos e faz muitos exercitórios para assimilação da
matéria. Outros professores que não estão aqui e também gostaria de falar, são
Valmir e Zagonel, que assim como o hartwing são excelentes professores, que
tem conteúdo, ouvi vários alunos da minha sala falando mal deles e fiquei
indignada, pois já tive aula com eles e sei que são ótimos como professores!!
Gostaria de comentar também sobre a professora Gisele, a qual tenho 2 matérias
com ela, mas não esta aqui para ser avaliada, bom, ele não tem matéria
nenhuma, didática nenhuma, ele é muito legal ótima pessoa, mas como
professora, não passa matéria, pode até dominar os conteúdos, mas não sabe
como passar isso aos alunos.
Excelente profissional e o que, infelizmente, acaba atrapalhando todo o conteúdo
foi esse "estudo dirigido" que não favorece a aprendizagem de ninguém.
Excelente profissional, apesar de muitos julgarem não tenho reclamações em
nada, sempre que a solicitei para esclarecer e até mesmo ajudar em pesquisas e
trabalho toda vida apta a responder e quando não consegue de imediato logo
vem o feedback! Espero que continue na faculdade pois como profissional é
super competente!!
foi o melhor professor desse periodo, pra mim ecom ele sim eu aprendi um pouco
a mais na area de contabilidade
Foi uma das disciplinas que mais gostei de aprender.
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Gostei da didática. Porém não gostei da disciplina pois abordava conteúdos que
já vimos em outros semestres como controle de estoque.
Gostei muito da didática. Sempre soube se expressar em relação aos conteúdos.
Gostei. Pretendo pesquisar mais sobre para talvez seguir nessa área.
Hartwig Excelente professor, profissional em toda sua atuação, sempre
orientando os alunos ao melhor, em conjunto com todos os alunos trás matérias
atualizadas, nós preparando para o mercado de trabalho. Ótimos professor e
profissional (nota 1000)
Infelizmente a professora Flávia não se demonstrou capaz de suprir as
necessidades dos alunos com o conteúdo, deixando várias dúvidas abertas no
conteúdo e muitas das vezes só passando trabalhos e deixando com que nós se
virassemos sozinhos.
Infelizmente por causa da programação de minha grade e devido a eu teque
pular de períodos e não ter feito algumas matérias eu me bato bastante para
acompanhar a disciplina. alcanço a media para passar apenas e com muito
esforço.
Melhor professor,aprendi muito com o Nakamura.
mestre
mestre , sem palavras
Na minha opinião, outro professor deveria assumir o cargo de orientador do
nosso curso. Porque senti muita falta desse profissional nesse período por não
ter respostas as minhas dúvidas.
Não a conheço,não tive esta disciplina
Não a conheço,não vi esta disciplina
Não conheço a professora Não vi esta disciplina
Não conheço a professora,e tão pouco tive esta disciplina
Não conheço está professora Não tive esta disciplina
Não conheço este professor,não tive esta disciplina
Não conheço o professor (a) aqui citado.
Não conheço,este professor
Não explica conteúdo. Só passa trabalho sem explicar matéria
Não há o que reclamar do professor, é um excelente profissional e disponibiliza
toda a ajuda possível que se tem alcance. Gostaria de ter mais matérias com ele.
Não posso opinar. Tenho apenas estudo dirigido e nunca tive aula presencial.
Não tive aulas com esse professor!
Não tive estas materias
No começo ele fe nós ficamos perdidos mas aos poucos conseguimos entender
a matéria e ele conseguiu dominar o conteúdo.
No começo, achei meio perdido, mas depois ganhou minha confiança.
O PROF. ERON SE ATRAPALHOU MUITO COM O CONTEÚDO PROPOSTO,
APLICOU TRABALHOS QUE NEM ELE SABIA A RESPOSTA, COPIANDO
MATERIAL SEM CONSEGUIR REALIZAR OS CÁLCULOS, COM ISSO
PERDEMOS TEMPO E CONTEÚDO.
O PROF. ERON SE ATRAPALHOU MUITO COM O CONTEÚDO PROPOSTO,
APLICOU TRABALHOS QUE NEM ELE SABIA A RESPOSTA, COPIANDO
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MATERIAL SEM CONSEGUIR REALIZAR OS CÁLCULOS, COM ISSO
PERDEMOS TEMPO E CONTEÚDO.
O professor Hartwig alem de competente , aplicado , cumpre com todas as
responsabilidades junto aos alunos. È um professor nota 10.
Os professores devem melhor algumas coisas ainda.
Ótima professora
ótima professora e uma excelente profissional
ótima professora e uma excelente profissional.
Ótima professora! Sempre com informações atuais, sobre a matéria, para discutir
em aula e tirar as dúvidas dos alunos, sem contar que está sempre disposta a
orientar e nos ajudar.
ótima professora! Traz assuntos atuais para debater em sala de aula sanando
todas as dúvidas dos alunos.
Ótima professora; procura debater assuntos atuais que dizem respeito a matéria
em sala de aula e está sempre disposta a orientar e ajudar os alunos.
Ótimas aulas.
Ótimo professor
Péssimo professor, não aprendi nada nas aula!
professoara atenciosa , explica bem e ajuda os alunos
Professor maravilhoso!! Sabe muito sobre a matéria e consegue focar a atenção
dos alunos.
Professor muito bom.
Professor não dava explicação do conteúdo, me senti lesada na matéria, o
mesmo só dava explicação para os alunos do fundo.
Professora com conhecimento da disciplina muito grande, pena que estava
sobrecarregada em suas funções. Cumpriu muito bem seu papel e agregou muito
em minha formação acadêmica
Professora com profundo conhecimento da disciplina, acessível e dedicada.
Professora Flávia usou essa disciplina para recordarmos assuntos desde o
primeiro períodos, foi muito importante para esclarecer dúvidas.
Professora Gisele ... tive a impressão que ela desistiu da turma ... teve muitos
problemas em sala de aula com alunos(pessoal e profissional) dificuldades para
controlar a turma ... principalmente na disciplina de sexta feira onde a sala de
aula fica com cerca de 100 alunos .... com muita tristeza falo que se aplicar um
provão com a matéria do semestre que ela pincelou .... ZERO a prova!
Professora super competente, tirou todas as minhas dúvidas, atenciosa, estou
super satisfeita com as aulas da professora Gisele!
Que professor incrível, parabéns. Segurem esse professor. Cobrei muito da
faculdade para elevar o nível dos professores, estão no caminho certo!
Senti dificuldade dele em repassar o conteúdo a nós. Não entendia o que ele
falava.
Senti dificuldade do professor em relação a expressar seus conhecimentos .
Demonstrava saber o conteúdo, porem dificuldade em repassar aos alunos.
Senti falta de uma orientação com mais atenção. Não lia nossas monografias por
completo para nos dizer se o conteúdo estava conveniente e na semana
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acadêmica tivemos noção que teríamos que refazer boa parte dos nossos
conteúdos há 3 semanas da entrega final.
Senti falta de uma orientação com mais atenção. Pois não leu nossas
monografias, lia um parágrafo, via erros de concordância verbal. Não nos auxiliou
totalmente nos conteúdos que poderíamos abordar na monografia. Não olhou
com mais atenção se o que havíamos escrito estava conveniente com todo o
tema abordado. Tanto que foi outro professor que nos auxiliou com nosso tema.
Como orientadora eu esperava mais
Só deveria esclarecer mais as dúvidas, pois os trabalhos dele são muito
complexos.
Também não a conheço
Um dos melhores professores e profissional que tive o prazer de conhecer e ser
instruído
Um dos melhores professores que tive o prazer de conhecer e ser instruído
Uma das melhores professoras que tive o prazer de conhecer e ser instruido
Uma ótima professora, consegue expressar os conteúdos de maneira clara.
Única reclamação seria que teve assuntos como controle de estoque que já
tivemos em outros períodos. Poderia explorar as leis contábeis
verdadeiro mestre, ótimo profissional

MATEMÁTICA







EU ESTOU SENDO REPROVADO INJUSTAMENTE PELO PROFESSOR.
Ótimo professor com um método de aula voltado para aqueles que demoram um
pouco mais para entender o material.
É um ótimo professor.
No último dia de aula eu ainda tinha algumas dúvidas e ele disponibilizou-se
totalmente até após o horário de aula para terminar de esclarecer todas as
dúvidas. Um professor super atencioso.
Excelente profissional
O professor não conseguiu aplicar todo o conteúdo do plano de aula, pois como
as turmas estavam "misturadas", 4º e 6º período, os alunos do quarto período
não tiveram a matéria Geometria Analítica o que dificultou o antamento da
disciplina conforme o plano de aula, porque o professor teve que fazer uma
"revisão" desse conteúdo, mas como foi superficial e não houve um bom
aproveitamento, isso foi uma lástima visto que seremos professores de
matemática e tivemos um conteúdo "meia boca", não por culpa do professor que
se esforçou e desempenhou um ótimo trabalho, mas sim pelo mau planejamento
em aplicar uma disciplina ao período que não teve a "disciplina base". Não é a
primeira vez que isso ocorre no primeiro período aconteceu o mesmo fato, alunos
do 1º com alunos do 3º, mas uma vez prejudicados. Os dois períodos saem
prejudicados os mais avançados por não terem o conteúdo na totalidade e os
que entraram mais tarde por não terem o conteúdo na totalidade e por terem
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aprendido "parcialmente". E isso é um infortúnio visto que tem excelentes
professores na faculdade e o trabalho deles ser prejudicado por um "mau
planejamento".
Os discordos foram para o professor de matemática desse periodo
Senti que podia fazer melhor uso do horário de aula, coordenando mais
conteúdos e aplicando exercícios para a aula. Também quanto a questão de
exercícios muito repetitivos há uma falta, onde se tornam meramente mecânicos.
ELE GOSTA DE NEGRO FALA COMIGO DIREITO ELE DEU A REVISÃO DOS
CONTÚDOS PARA PROVA

PEDAGOGIA
















Gosto muito da professora como pessoa, porém.. acho que ela está muito mal
preparada, aulas dispersas e com dinâmica e as atividades ficam em cima da
hora, passa atividade longas para curto prazo.
Professora nota 10, maaaaaaaaaas, não aguento tanto comentário sobre o filho
aaaaaaaaaaah.
Adoro as aulas dele, o professor Renildo é muito inteligente, ele poderia dar aula
de Artes no próximo semestre, acho ele incrível!!! Até o momento as aulas que
mais gostei do curso por causa dos professores foi as aulas do Professor
Nakamura, da Léa e do professor Renildo.
professora muito atenciosa de bom humor nota dez .
Melhor a ortografia dos textos expostos em sala de aula. Muitos erros de
gramática!
A professora não explica direito, as aulas são sempre os mesmos assuntos e
exemplos, tem o material no sistema mas na hora da explicação fica a desejar,
as provas são complexas.
ótima professora, excelente didática, porem necessita ser mais rigorosa com
atrasos, muitos chegam bem atrasados, lá pela terceira aula, e a mesma dá as 4
presenças. ela só se baseia pelas assinaturas.
A mesma não demonstra domínio das matérias e conteúdos ministradas por ela ,
já tive duas matérias com ela e o problema persiste.
Eu acredito que pela disciplina ter muita matéria, a professora se atrasou e não
conseguiu passar todo o conteúdo que queria. Na minha opinião, ela é um pouco
perdida e vejo algumas dificuldades, mas é uma ótima professora e aprendi
bastante.
Excelente professora e profissional.
Prof Ana Paula como profissional deve ser excelente,mas como professora deixa
a desejar,pois no meu ver ela não tem didática em sala de aula.
Ótimo professor
Professor muito atencioso, sanou todas as dúvidas e sempre esteve disposto a
esclarecer e explicar o conteúdo aplicado.
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A professora Jane está de parabéns uma excelente profissional pois, é muito
amorosa e competente. Amo ela de montão.
Ela é ótima.
Péssima professora, não sabe administrar o tempo da aula, deixa conteúdo a
desejar, avaliações são feitas as de qualquer jeito porque ela não respeita datas,
demora pra lançar material no sistema.
Ótima professora. Parabéns
Excelente , maravilhosa
Maravilhosa
otimo prof. explicação muito boa .
Otima professora!
Maravilhosa
Excelente professor
Ótimo professor, motivador e inovador
Melhor professora. Melhor didática. Espero que continue no quadro de docentes
da faculdade.
Ótimo professor
falta vivencia de praticas para ela sabe bem a teoria mas nunca entrou em uma
sala
Não é possível opinar, pois quem deu a matéria de Alfabetização e letramento
para o turno da noite foi a professora Raquely
Professora não tem domínio da matéria ministrada Eu cursei 03 matérias com ela
, e em todas foram assim
ótima professora !!!
O prof Éder é um professor muito querido sempre disposto a ajudar os seus
alunos.
Uma das melhores aulas desse semestre, bem que ele podia dar Artes pra nossa
turma!!
Excelente professor, um dos melhores que tive
bom professor, sempre preocupado com o aluno, bom domínio da aula. boa
proposta pedagógica.
Boa professora, com uma didática muito boa.
Muito bom
Excelente professora! Muito do que eu lembro e procuro aplicar no meu dia a dia
trabalhando com a educação infantil, foi por conta das aulas da professora Jane.
Espero tê-la como novamente como minha professora no próximo semestre.
Estou muito satisfeita com todas as aulas do professor
As aulas foram produtivas
Não tive aula com esta professora
Ótima professora, Atendeu a toda proposta pedagógica.
Professor dedicado, que visivelmente ama o que faz!
Um dos melhores professores que eu já tive, me lembrou muito o professor
Gilberto que infelizmente não se encontra mais na faculdade.
Ótimo professor.tenho orgulho ,ministra bem os conteúdos de aula .
Prof. Precisa esclarecer mais os conteúdos.
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Não tive aula com esta professora
Não tem tive aula com esta professora
A professora não seguiu diretamente o plano de aula, gastou muito tempo
fazendo dinâmicas na sala e pouco tempo com a matéria. Uma excelente
psicologa porem falta um pouco de didática.
Poderia ser dado um feedback após avaliações e atividades.
Demora na devolutiva das etapas do trabalho.
A professora NÃO demonstrou domínio dos conteúdos abordados na disciplina
que leciona.
Ótimo professor! Aprendi muito com as aulas dele! Espero que tenhamos o
privilégio de ter mais aulas com ele!!
São ótimos muito satisfeita
Muito satisfeita
Deixa tudo bem esclarecido
Parabéns prof Jane, maravilhosa em todos os aspectos!!!!
Otima Professora !!
Aula um pouco confusa, fugindo do que a matéria nos propõe. Sem foco e
objetividade nas aulas as tornando confusas, não cumpriu o planejamento de
aula e forma de avaliar confusa também não de onde vamos ter nota nesse 2°
bimestre.
Muito bom, trabalhou muito a pesquisa, semeou a semente do aprende a
pesquisar para saber.
Professor super legal!!!
Professora Jane excelente, top mesmo
prof. e bom amigo
excelente professor .
excelente professor

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS







Não formula as prórpias perguntas para a avaliação. Passou um conteúdo e
pegou perguntas de concurso para os alunos responderem (palavras do próprio
professor)
No começo do semestre, demorou muito para disponibilizar os slides estudados
em sala
O professor poderia passar mais conteúdo. Passou um trabalho na metade do
semestre, e depois não teve mais conteúdo novo, apenas aulas para mexer com
o trabalho. Mas em geral é um professor muito bom.
Professor muito bom
Professor é bom, mas acredito que falta apenas um pouco de didatica como
professor,
Pouca pratica, conteúdo em comparação com as outras matérias muito básico
(apenas slides), após reclamação de método de ensino não tivemos nenhuma
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mudança. O valor pago na mensalidade não condiz com a realidade pois existe
falta de material e equipamentos propostos pela instituição. Sugestão: Melhora
no dialogo com os alunos pois o professor propõem uma oratória que força o
aluno a sempre ter o conteúdo na ponta da língua deixando muitas vezes a sala
constrangida e frustrada quando na verdade não houve nenhum método de
ficção e absorção do conteúdo lecionado. Apenas oratória.
Aula muito produtiva, professor em sala demonstra dominar o assunto.
Exelente professor.
Excelente professor, provas difíceis que fazem bater a devida responsabilidade
na cabeça do aluno
Excelente professor com domínio total dos assuntos abordados, muito experiente
no mercado dando visão acadêmica e de mercado.
Simplesmente um verdadeiro mestre no que ensina. Possui conhecimento
acadêmico e e muita experiencia de mercado. Um dia quem sabe terei orgulho
de trabalhar com ele.
Experiente no mundo acadêmico e de mercado, excelente professor.
O melhor professor da faculdade.
ótimo professor
Ótimo professor, muito técnico.
Ótimo professor
O professor chega em todas suas aulas atrasado, sua aula começa por volta de
19:15, e as vezes para a sua aula para resolver problemas de seu trabalho. Ele
mostra domínio sobre o assunto abordado,
Extremamente arrogante, superior em sala de aula. Responde as perguntas com
desden, só fala de github. Não gostaria de trabalhar com ele de forma alguma
Excelente professor. Aprendi muita coisa e com certeza me agregou muito valor
profissional;
O professor tem pouca didática, se baseia somente em leitura de eslaides
durante todo o curso, aulas super monótonas, aprendemos muito pouco, Acho
que deveria fazer Atividades para assim assimilarmos melhor o conteúdo da
matéria . não confecciona as provas conforme os eslaides e sim copia as
questões de concursos que se encontram disponíveis no Google.
excelente professor!!! tem ótima didática, sabe passar o conteúdo para os
alunos. seria muito legal se ele continuasse com a gente no próximo ano.
professor muito bom! manja muito,sabe explicar de foma clara.
Ele só sabia falar sobre GitHub, falava com ignorância com os alunos, era uma
pessoa que se achava superior a qualquer um, não explicava muito bem as
coisas porque tudo literalmente tudo se resumia ao GitHub e isso é uma porcaria
pois nenhum aluno gostava da aula com ele, além de a prova ele fazer uma
prova extremamente complexa pois o conteúdo abordado na mesma era difícil de
se saber já que tudo era GitHub para ele.
Um dos melhores professores que já tive, tem uma otima didatica, conversa com
os alunos super bem, explica todas as duvidas, um professor que com certeza
merece muita coisa pela dedicação aos alunos e a instituição
Professor extremamente exigente, além de sua matéria ser completa, também
ensina como o mercado de trabalho exige das pessoas no comportamental,
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mostrando o verdadeiro mundo, aquele que não é um mar de rosas. Só tenho
elogios.
*Professor Dione NÂO leciona bem sua matéria. Ele se enrola de mais pra
explicar a meteria. *Chega atrasado. *Demora muito pra começa a dar a aula.
*Fica trabalhando em coisa relaciona a outros serviços em horário de aula. *As
provas dele são sempre de CONCURSO, isso prejudico muitos alunos. Que tipo
de professor que é esse que da prova de CONCURSO, sendo que é a primeira
vez que os alunos estão tendo a meteria. *Trabalho de final de semestre dele, foi
relacionado a algo que ele nem explicou nas aulas. Sem condições de ter este
professor no próximo semestre, a matéria vai ser muito mais difícil. E NÂO vai ter
como aprende com este professor.
Um dos melhores professores que ja tive na faculdade
Aulas foram ministradas de forma automática.
Sem dúvida alguma o pior professor que já apareceu na Camões, ele tem
conhecimento porém sua má vontade de dar aula e seu egocentrismo prejudicou
muita gente. Depois de 4 semestres sem reprovar nenhuma matéria terei que
refazer esta porque o referido professor me reprovou por faltas, sendo que tenho
absoluta certeza que não faltei 6 dias e não tenho nem como comprovar, pois ele
não postava as notas e faltas no site para que eu tivesse controle. Lamentável!!
O professor não foi aplicar a prova no dia, demorou muito tempo para publicar as
notas, discutiu com um aluno que foi questionar, se mostrou totalmente
despreparado
otimo professor
Ótimo Professor.
Ótimo professor.
Foi a pior matéria que eu já tive. O professor parece que sabe do que está
falando, mas não consegue passar isso para o professor. Aula muito ruim.
O professor tem um pré conceito no ano que estamos na faculdade então pode
passar coisa muito forte do que já tenhamos aprendido
O professor tem pré conceito do conhecimento que os alunos tem, pensando que
sabe tais coisas para ser feito mas ainda não tem porque que não foi ensinado
antes

DESIGN DE MODA





Melhor professora de Modelagem que tive na vida. Façam um contrato de 1000
anos com ela, nao deixem a prof Nayara sair da Camoes. Ela e maravilhosa,
assim como todos os professores.
Professora Nayara é uma excelente professora; maravilhosa com os alunos! E o
mais importante ensina super bem.
ótima professora
Só queria parabenizar a professora por ela ser ótima, ela conseguiu fazer
milagres com a turma, alguns alunos estão saindo esse ano e ainda não
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havíamos aprendido a costurar e a modelar, nesse semestre a professora
Nayara nos incentivou a criar, modelar e costurar! E pela primeira vez em dois
anos eu não paguei para alguém costurar minhas peças, estou fazendo em sala,
com a ajuda da professora �
As notas ainda não foram lançadas no sistema
Excelente professora. Tem muita paciência. Ensina com clareza, tirando as
dúvidas com facilidade.

GESTÃO AMBIENTAL


desculpe mas ainda não tive está matéria.

RECURSOS HUMANOS













ñ entendia a pesquisa sendo que a materia e EAD e ñ se tem aula presencial
desta materia.
Ótima profissional, porém péssima professora, não tem didática e não consegue
tirar dúvidas dos alunos, sem contar que é curta e grossa nas respostas.
Ótima professora
Professora não postou o material para estudar no sistema, não esclarecia
duvidas corretamente lançava falta por falta de atenção aplicou a segunda prova
com assunto que não explicou, e vivia reclamando da instituição.
a materia foi EAD e não presenciçal
adorei essa materia
em relação ao professor não tenho o que falar, porém esses estudos semidirigidos, onde não se é EAD e nem presencial, é horrível para o aprendizado,
não tem como absorver contéudo com 4 ou 5 encontros por semestre, são
materias complexas que exigem trabalhos práticos e que por fim não se tem o
resultado esperado, apenas se cumpri carga horária e mais nada, para alunos
que optam por cursos presenciais creio que não seja justo disciplina assim. Se
fossemos escolher por estudos dessa maneira teriamos feito por modalidade a
distância.
TODOS os professores sõ otimos.
Principais atitudes que não concordo seria cobrar conteúdos na prova,sem
disponibilizar material no Mateus,e principalmente algumas questões na prova
que não condizem com o material disponibilizado para o estudo,e que acaba
prejudicado o aluno.Cobrar relatório que vale nota na semana de
acadêmica,sendo que o aluno em nenhum momento é obrigado a participar
,principalmente quando nao houve nada relacionado com seu curso.
Não esclarecia duvidas corretamente e não postou material para estudar no
sistema
38

Faculdades Integradas Camões
Avaliação de Desempenho Docente
Graduação – Presencial – 2° Semestre – 2018






ñ entendi esta avaliação sendo uma materia EAD onde ñ se tem aula presencial.
Professor não demonstra interesse em aplicar as aulas, sempre inventa um
motivo para não aplicar o material, da aula sentado, é arrogante, e grosso por
muitas vezes, Não tem paciência com os alunos.
Ótima professora, impecável em tudo que faz, super paciente e transparente.
As provas do EAD são muito confusas. Tenho 3 matérias EAD e o dia é sala das
provas muda em cima hora, ninguém avisa.
Sem mais

LOGÍSTICA















Ótimo professor
Otimas aulas, gostaria de ter tido mais aulas presenciais com o professor Marlon
O professor tem excelente curriculum e conhecimento, mas a falta de respeito e
flexibilidade com os alunos Deixa a aula massante e os alunos coagidos a
perguntar sobre duvidas. Seu jeito juro e estupido de agir com os alunos da
vontade de desistir do curso.
Minha reclamação sobre esse professor persiste como eu havia feito no
semestre passado. Infelizmente fica visível o abuso de autoridade empregado
por ele na sala de aula, agindo de forma grosseira com alunos sem que
houvesse a mínima necessidade. Diversas vezes vi alunos sendo tratados de
forma indelicada e constrangedora. Lamentavelmente também era notado o
desrespeito e inflexibilidade do mesmo aos alunos quando eles pediam
explicações para as perguntas no momento das entregas das provas corrigidas ,
pois em certas questões havia ambiguidade na interpretação no dia em que a
prova foi preenchida pelos estudantes. De modo geral, ele possui um vasto
conhecimento, mas o tratamento e empatia dele aos alunos é deprimente, são
fatores que conseguem desmotivar o estudante a obter boas notas e até
prosseguir com o curso.
Excelente profissional, possui um variado conhecimento, e isso é notado
facilmente. Além disso, possui um ótimo relacionamento com os alunos, e é
bastante flexível com os mesmos, respeitando as diferentes personalidades e
limitações. Além disso, o mesmo realiza uma conversação com a turma para
explicar o material abordado na sala, dando ótimos exemplos práticos e sempre
se mostrando disponível a sanar cada dúvida que o aluno pode ter com o
material. Em geral, um ótimo profissional e um grande ser humano.
Excelentes aulas, professor mostrou domínio na matéria
Excelentes aulas, professor é detalhista, nota e corrigi ate pequenos erros, foi
bom para o meu desenvolvimento
Boas aulas.
Ótimo professor.
Ótimo professor.
Ótimo professor
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Ótimo professor
Ótimo professor.

RADIOLOGIA




























em comentários para o método de ensino desse professor , é só olhar o índice de
alunos reprovados, com péssimas notas.
Muda datas sem aviso prévio
MUITO BOM PROFESSOR.
BOA PROFESSORA MAS PROVAS COM ERROS DE ESCRITA.
Tudo Ok na minha opinião
Muito bom professor
O professor poderia passar mais atividades/questionários para serem feitos,
Professora maravilhosa !!!
Muito bom professor, atencioso e comprometido com os alunos.
O melhor professor de matemática que já tive. Maicom Moro
Excelente professor.
Ótima professora.. Atenciosa. Compreensiva.
Excelente professor!
Ótimo professor!
Sem palavras para elogiar este professor! Ele se doa para o aluno. Excelente
professor!
Ótimo professor
O melhor professor da faculdade
Excelente professora!
Me sinto perseguido por ele , vários aluna conversando e ele sempre chamava
apenas a minha atenção , não podia olhar pro lado q já queria brigar
Excelente professor!
um otimo professor e coordenador, desde o inicio do curso muito claro com as
materias bem profissional e dedicado
apesar de nao ter acesso a todo conteudo devido minha ausencia por motivos
religiosos, ela foi clara, objetiva, e disposta em me ajudar agradeço pois e uma
otima professora que tem dominio na materia
Provas em sala de aula nada a ver com as provas passadas no sistema
O conteúdo da da segunda parte da matéria de SIG esta distribuído de uma
forma confusa, é difícil de compreender como de uma matéria de segurança
passa para área ambiental, a avliação da segunda parte esta completamente fora
do contexto dos textos disponibilizados para estudo o que trás dificuldade para
entender o que devemos estudar para a prova. Não havendo vídeo-aula o
conteúdo cobrado deve estar dentro dos textos propostos, logo fica a minha
reclamação para uma revisão nas atividades do conteúdo a partir do cap. 5.
professora jovem e muito capacitada
melhor professor
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melhor professor
Excelente professor
Melhor professor do mundo! Explica muito bem, te ajuda a fixar a matéria com
bastante exercício, não passa slide... E manda muito bem! Só tem que ser um
pouco mais pacifico em sala de aula, não estamos no exercito japonês, na
matéria de aula até pode ser, mas seja mais calmo.
Ótimo professor , sempre propôs aulas práticas , domina completamente o
conteúdo . Parabéns
O professor demonstra muito conhecimento e estava sempre à disposição para
possíveis dúvidas. Uma única observação que eu faria é sobre o material
pedagógico oferecido pela instituição (o esqueleto utilizado em aula estava num
estado de conservação bastante ruim). Nada mais.
O professor tem um conhecimento ótimo, sempre nos ensinando as maneiras
mais fáceis de resolver questões complexas e nunca deixando os alunos com
dúvida. A única observação que eu faço é que o professor sempre se
incomodava com alguns alunos (inclusive eu) sobre sentar na última carteira. Eu,
por exemplo, sou bastante alto e sentar no meio da sala, além de ser bastante
desconfortável por ser apertado, também atrapalha os alunos mais baixos que
eventualmente sentariam atrás, atrapalhando o aprendizado dos mesmos. Sem
mais.
A melhor professora do mundo
Excelente professora!
FOI MUITO BOM TODAS AULAS BEM PRODUTIVAS .
Nao tive aula com essa professora
Melhor professora do mundo
Melhor professora do mundo
Exelente professor
Professor George, profissional sensacional! Sempre muito prestativo, ético e
atento. Com certeza é um dos professores que fazem a diferença dentro do
curso de radiologia na Faculdade, pela sua versatilidade em lecionar todas as
matérias e pela experiência profissional inquestionável. Parabéns ao professor
George!
Excelente professora.
Excelente professora.
Estou em licença maternidade, não foi disponibilizado trabalho para fazer em
casa. Ele queria marcar para eu fazer uma prova, mas não tenho como ir até a
faculdade já que estou amamentando. Ou seja, não posso deixar a bebê com
outra pessoa. Gabrielle Salle.
Ótima professora! <3
Ótima professora! <3
Professor tem muito a melhorar, muda as coisas encima da hora , sempre
prejudicando um pouco seus alunos.
Parabéns ao professor Carlos!
Professor não mostrou o critério que avaliou minha nota, pois fui em todas as
aulas e deixei de participar de um exercício apenas, e fui com a menor nota
possível para atingir 70. Sendo que uma colega faltou um dia e foi com 100. O
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questionei e me respondeu com deboche, falando que eu tive a nota que mereci
e deu pra passar.
Otimo professor e medico veterinário . nota 1000!!!
Otima professora , uma genia !!!
Professor sábio!!!
Prof TOOOOPPP . NOTA 100000!!!
Excelente prof , amor de pessoa , otimo profissional da area da Radiologia , amo
de paixao rsrsrs !!!!
As avaliações em sala só eram corrigidas no final da aula quando a maioria dos
alunos já tinha ido embora, sei que os alunos devem ficar até o final da aula,
porém muita gente precisa sair antes devido a horários de ônibus e etc, enfim
estes conteúdos de correção não eram disponibilizados em outro lugar para
estes alunos e muitas questões de prova eram tiradas destas atividades.
Professora jovem e muito capacitada
Tudo Ok na minha opinião!
Reitero que professor Alessandro não soube demonstrar dominância do
conteúdo abordado em sala de aula. Não duvido de sua capacidade mas deixou
a desejar.
Algumas avaliações se abestem de mostrar e algumas atividades feitas em sala
ele as recolheu mas disse não ter valor somático disse ser para estudo de prova
e não as devolveu nem as avaliou segundo ele.
MUITO BOM PROFESSOR.
MUITO BOA PROFESSORA.
ELE DEU A REVISAO PARA PROVA DA TURMA DE RADIOLOGIA
Nada a declarar ótimo professor
Excelente professor.
Professor exelente, muito top
Lindo maravilhoso
Lindo fofuxo
PARABÉNS AO PROFESSOR PELO DESEMPENHO E CARINHO, AULAS
DINÂMICAS E PRODUTIVAS MUITO BOM TUDO QUE REPASSOU,
OBRIGADA CAROL FOI MUITO TER VOCÊ NESSES DIAS, O INCENTIVO E A
DEDICAÇÃO POR SE ESFORÇAR EM PASSAR O CONHECIMENTO.
OBRIGADA POR TUDO E PARABÉNS PELO TRABALHO.
otimo professor e profissional , nota 10000!!!
Excelente professor
Professor não tem traquejo em sala de aula, foi conversado com diretor e
coordenador de curso sobre condutas em sala de aula desse professor, na minha
opinião é um risco manter esse como professor nos próximos semestres, com o
risco de o aluno não absorver conteúdo exposto por ele. Obrigado.
Professor sem dominio de conteudo em sala!! Não duvido da capacidade do
mesmo,porem não consegue se desenvolver nas aulas e muito menos fazer com
que os alunos compriende a materia .No mas,professor sem preparação para dar
aula repito novamente nao duvido de sua capacidade ,mas requisito de passar
seu conhecimento para aluno nao consegue!
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GOSTARIA DE DEIXAR MINHA OPNIAO QUANTO AS AULAS EAD. ELAS
PODERIAM SER VIDEO AULAS GRAVADAS, POIS A MATERIA É MUITO
MAÇANTE. A QUANTIDADE DE TEXTOS PARA LER SAO DEMAIS. NAO DA
MOTIVAÇÃO NEM ENTENDIMENTO DO QUE SE ESTA LENDO.
O melhor professor
Professor muito atencioso e inteligente, sempre esclarecia as duvidas
levantadas, matéria muito bem explicada
Professor muito bom humorado, explica a matéria muito bem, aula descontraida
Sem estrutura para ser um professor universitário,péssimo não sabe explicar
sinto que saímos prejudicados desta matéria o cara não sabe da aula e ainda
quer a prova me poupem pagamos para no mínimo sairmos da faculdade
aprendendo alguma coisa
Ótima professora
Excelente professor!
Excelente professor
O professor não coloca no material de apoio coisas que ele cobra em prova, e se
ele é questionado por isso ele diz que comentou em sala de aula, porém no dá
tempo de anotar tudo o que ele diz em sala. Outro ponto que deveria ser
verificado é que a matéria de radiologia veterinária não tem necessidade de ser
80hrs, o professor terminou o conteúdo muito antes do programado, sem contar
os dias que ele faltou durante o semestre e muitos outros dias em que a sala foi
dispensada bem antes do horário, pois o conteúdo programado do dia já havia
terminado.
agradeço pelo aprendizado...
O professor não explicou a matéria com a devida atenção, que os outros
professores explicaram. Reprovei na matéria por falta de explicação e a vontade
do professor em querer ensinar, em diversas vezes Tive dúvidas e não foram
esclarecidas, Até cheguei a pedir ajuda na secretaria mas não falaram que não
teria o que fazer. Cheguei no dia do exame da prova porém não soube responder
nada pois não tinha o conhecimento para responder as dívidas questões
aplicadas por falta de explicação. Gostaria de saber o que a faculdade tem a
falar, Aguardo uma resposta do mesmo e também sobre o meu processo que
abri por não estar conseguindo acompanhar a aula do professor Nakamura.
Obrigado.
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