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4º E 5º PERÍODOS DE ADM



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:

➢Alcides

➢Igor

➢Rayssa

➢Ana



6,3%



6,3%

6,3%







6,3%



6,3%



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

0 Resposta



6,3%



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

➢É difícil citar disciplinas quando o problema é de uma forma geral , tudo é 

muito desatento e superficial, a iniciativa foi boa , mas deixa muita coisa a 

desejar ! Qualidade inferior, zero preocupação com os alunos com 

informações que deveriam ser passadas de forma clara.





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

Os trabalhos de alguns professores às vezes são passados para ser feito no horário da aula, o que devido 

a eu não ter computador e a internet ser ruim tem me causado dificuldades, para mim seria melhor como 

alguns professores fazem de dar a atividade avaliativa durante a aula mas com um prazo maior de 

entrega.

Tendo em vista que o conteúdo do período foi em EAD, não precisa ser avaliado em dupla ou grupo. ( 3 

vezes )

Boa noite Eliane, não pude acompanhar a aula de sexta e vou responder agora na segunda, as provas 

continuam sendo desafiadoras mesmo sendo online, porém eu até estava comentando com o meu amigo 

Thiago esses dias, que faculdade EAD não pode ser feito prova em dupla, que foi o nosso caso nesse 

período. Mas para mim não mudou em nada.. Obrigado! : 



ESCREVA PONTOS POSITIVOS QUE ESTÃO OCORRENDO 
DURANTE AS AULAS REMOTAS.

• Melhor interação com o professor!
• Aulas dinâmicas
• Resguardando as nossas vidas, um tempo e uma

flexibilidade maior para os alunos.
• Melhor compreensão do conteúdo.
• Disponibilidade das aulas remotas para quem

não pode assistir no momento.



•Diálogo entre os alunos e professor.

•Dedicação e compreensão por parte dos professores.

• Interação entre professor e aluno, dúvidas sendo 

esclarecidas durante as vídeo aulas, conteúdo flexível, 

gravação das aulas para depois poder revê-las  e tirar 

qualquer dúvida.

•Estamos tendo mais tempo, por estar na nossa casa.



ESCREVA O QUE PRECISA SER APRIMORADO NAS AULAS 
REMOTAS.

•Particularmente, o tempo de aula é extremamente maçante. Na 

primeira semana onde era apenas 1 hora por aula, conseguia 

acompanhar melhor.

•Nada

•A espera para começar as aulas.



• Comunicação com os professores, por só ter contato nas vídeos aulas com os alunos 

a gente acaba precisando falar com os professores durante a semana, quando tinha 

aula presencial a gente chegava a noite na faculdade procurava o professor 

desejado e esclarecia as dúvidas. Nesse período a forma que agente tem de 

conversar com os professores acaba sendo por telefone ou na maioria das vezes por 

mensagem de whatsapp, um excelente exemplo é o professor Renan que sempre 

quando tenho alguma dúvida sobre sua matéria ou só de alguma coisa do curso 

mando mensagem ou ligo e ele sempre está disposto a me atender. Tem um exemplo 

negativo  que sempre a comunicação com ele é muito ruim, quando preciso 

perguntar alguma coisa ou tirar alguma dúvida quase nunca responde ou quando 

responde é sempre com respostas vagas. Nesse período em que não estamos 

estudando presencialmente a faccaci poderia criar um canal onde no período da noite 

quando o professor tiver em seu horário de trabalho o aluno tenha como acessá-lo 

para tirar suas dúvidas, com isso o aluno não vai precisar ficar mandando 

mensagem em telefone particular de professores, o que talvez possa ser um dos 

motivos do professor não me responder.



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.


