
CPA- COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO

RESULTADO AVALIAÇÃO AULAS REMOTAS

1º SEMESTRE DE 2020

1º PERÍODOS DE ADM E CC



SUA IDENTIFICAÇÃO É OPCIONAL. SE VOCÊ PRECISA DE AJUDA 
PERSONALIZADA PORQUE TEM DIFICULDADES EM ASSISTIR AS AULAS E 
ACESSAR OS MATERIAIS, IDENTIFIQUE -SE, PARA QUE A FACCACI FAÇA 

CONTATO DIRETO COM VOCÊ. ESCREVA NO ESPAÇO ABAIXO:

➢ Adiel

➢Débora 

➢Dowglas

➢Elias

➢Edson

➢Isabela Donardeli

➢Lorena

➢Lucas Debona

➢Stéfany A. 

➢Wesley
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CASO NA OPÇÃO ANTERIOR TENHA RESPONDIDO 
PARCIALMENTE OU PRECISA MELHORAR, IDENTIFIQUE 
A(S) DISCIPLINA(S):

03 disciplinas foram mencionadas. 

01 comentário geral:

Todas poderiam melhorar. Menos maçante. Eu aprendo mais acessando 

vídeos no Youtube.



2,6%



CASO NA OPÇÃO ANTERIOR TENHA RESPONDIDO: PRECISA 
MELHORAR OU NÃO ATENDE, IDENTIFIQUE A(S) 
DISCIPLINA(S):7 RESPOSTAS

➢Acho que os professores deveriam alternar mais os trabalhos que foram passados, 

pois juntou Português, Sociologia, DPP, Contabilidade e ADM, e Economia, todos 

passaram trabalho para fazer ao mesmo tempo.

➢Todas poderiam melhorar. Menos maçante. Eu aprendo mais acessando vídeos no 

Youtube.

➢Podem mandar anotações das matérias ditas em aulas, no portal.



7,9%

2.6%



CASO NA OPÇÃO ANTERIOR TENHA RESPONDIDO 
REGULAR OU RUIM, IDENTIFIQUE A(S) DISCIPLINA(S)
3 RESPOSTAS

➢Todas



ESCREVA PONTOS POSITIVOS QUE ESTÃO OCORRENDO 
DURANTE AS AULAS REMOTAS.
20 RESPOSTAS

• As perguntas e respostas em tempo real. Assim como na presencial.

• A gravação das aulas para os alunos que não conseguem acessar.

• Comunicação ao vivo

• Não tenho

• Gosto quando precisamos apresentar trabalho através de vídeo gravado.

• Os alunos estão aprimorando a forma com que fazem trabalho a distância e como 

as aulas são gravadas conseguem flexibilizar seu tempo para assistir todas.



• Aprimoramento dos interesses por parte do aluno e professor e dedicação extra.

• Os pontos positivos são que ajuda muito no aprendizado do aluno, e não deixa vago 
sem ter aulas.

• O aprendizado não parou

• Mais participação nas aulas, por parte dos alunos que não conseguiam falar nas 
presenciais

• A disponibilidade das aulas gravadas e as postagens de forma imediata no portal 
Escola Web

• Aulas sendo gravadas caso percam a aula.

• As aulas estão bastantes versáteis com os tipos diversificados de avaliações, aí não 
fica algo maçante mesmo pra quem não gosta de aula a distância, o ponto negativo 
seria a estabilidade na vídeos aulas, no meu caso minha NET que fica travando nas 
chamadas atrapalhando minha participação e entendimento da aula.

• conforto residencial



• Facilidade de acesso caso perca a aula, e compreensão da maioria dos professores

• A comunicação entre os professores em marcação de trabalhos/ atividades. As 

vezes são muito pra determinado dia ou semana.

• Boas explicações, sempre ajudando em casos de dúvidas.

• Mais comunicação, slides de boa compreensão.

• Boa comunicação, excelente atenção dos professores e boa plataforma de 

transmissão ao vivo.



ESCREVA O QUE PRECISA SER APRIMORADO NAS AULAS 
REMOTAS.
17 RESPOSTAS

• Algumas aulas estão bem diferentes das aulas presenciais. Aula curta demais, e 

outras sem material de apoio para acompanhamento.

• Na hora da chegada, tentar abrir somente uma reunião, para ficar mais 

organizado.

• Melhor conteúdo

• Assuntos menos repetitivos e usar material didático com abordagem atualizada.

• Uma das principais dificuldades é a questão da internet pois muitos alunos tem 

dificuldade ao acessar.



• Tempo de aula. Forma como é distribuído matéria seria essencial a disponibilidade de 

materiais em pdf. Conforme o professor fala o aluno escuta e esquece, não estamos em 

sala de aula para fixar , providenciar métodos onde a fixação seja mais eficaz .

• Precisa melhorar um pouco na questão na qualidade das aulas.

• Muitos trabalhos de diversas disciplinas sendo passados no mesmo período de tempo.

• Busca por mais interação com os alunos por parte de alguns professores

• Abrir uma única reunião.

• Não sei bem como explicar mas fico muito perdido, quando passam muito trabalhos 

perto dos outros, e a dificuldade para achar grupos, que muitos acabam que fazendo uma 

panelinha, não por maldade e sim e preguiça, líderes de grupos que juntam números 

específicos de participantes e acabam por deixar gente de fora, tá faltando um pouco de 

ordem.



• Trabalhos com mais objetivos voltado para a área técnica.

• Quanto às aulas está ok, o que as vezes atrapalha um pouco é a questão de vários 

trabalhos de disciplinas diferentes com curto prazo de entrega.

• Algumas aulas serem mais dinâmicas e até mesmo variar um pouco a aula.

• Organização na hora de marcar, corrigir e mandar notas das avaliações.

• Em relação ao número de trabalhos, muitos professores passando trabalhos e 

atividades em um curto espaço de tempo. Isso dificulta porque muita gente 

continua trabalhando e o ensino à distância não está contribuindo com o 

desenvolvimento das atividades com os colegas.



AVALIAR O HOJE PARA MELHORAR O AMANHÃ!!

AS COORDENAÇÕES DA CPA, PEDAGÓGICA,  DE CURSO E 

ACADÊMICA, AGRADECEM PELA ATENÇÃO E 

PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFESSORES ENVOLVIDOS 

NO PRESENTE PERÍODO E OS QUE IRÃO DAR AULA NO 

PRÓXIMO PERÍODO PARA AS RESPECTIVAS TURMAS.


