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5 – AVALIAÇÃO DE PROFESSORES  

 

Os discentes tiveram a oportunidade de avaliar seus professores, bem como, as práticas e 

atitudes que impactam diretamente na sala de aula. Ressalta-se, os alunos avaliaram 

individualmente cada um dos seus professores, tendo a CPA um panorama da impressão dos 

mesmos.   

Foram 5 (cinco) perguntas apresentadas para os professores do semipresencial, tendo uma 

ampla participação no ano de 2018, ultrapassando 60% de participação no processo.  

Abaixo são apresentados os resultados avaliativos separadas por semestre e consolidados.  

 

 A participação do semestre superou os números históricos, contemplando mais de 2700 

respondentes, sendo possível observar o alto índice de aprovação dos alunos, no que tange a média 

obtida. Ou seja, em um universo de 1 a 5, em todos as perguntas obteve-se média superior a 4 

(quatro).  

 O segundo semestre contemplou um índice de participação um pouco menor do que no 

anterior, no entanto, a participação ultrapassou os 56% do geral de cursos e turmas. Da mesma 

forma que no primeiro semestre, os resultados foram significativos e corroboram com a qualidade 

dos docentes que ministram suas aulas nos mais diversos cursos.  

Avaliação Professores Presencial 2018/1 

Nº QUESTAO N Média 
D. 

Padrão 

1 Cumpre os horários das aulas? 2707 4,55 1,22 

2 Domina o conteúdo ministrado? 2707 4,46 1,18 

3 Estimula e possibilita a participação do aluno nas aulas? 2707 4,37 1,30 

4 

Existe coerência entre o que foi ensinado e o que foi cobrado nas 

avaliações? 
2707 4,35 1,37 

5 Relaciona a teoria com a prática profissional? 2707 4,34 1,29 

MÉDIA GERAL 4,41   



   

   

Centro Universitário do Sul de Minas – UNIS MG 

Comissão Própria de Avaliação - CPA 

  

UNIS MG 

2019 

 

Por fim, o quadro a seguir apresenta a média do ano, no qual é possível perceber a 

unificação dos resultados contemplando primeiro e segundo semestre.  

Avaliação Professores Presencial (2018/1 e 2018/2) 

Nº QUESTAO N Média 
D. 

Padrão 

1 Cumpre os horários das aulas? 2363 4,54 1,22 

2 Domina o conteúdo ministrado? 2363 4,45 1,19 

3 Estimula e possibilita a participação do aluno nas aulas? 2363 4,35 1,31 

4 
Existe coerência entre o que foi ensinado e o que foi cobrado nas 

avaliações? 
2063 4,34 1,37 

5 Relaciona a teoria com a prática profissional? 2063 4,33 1,30 

MÉDIA GERAL 4,40   

 

Avaliação Professores Presencial 2018/2 

Nº QUESTAO N Média 
D. 

Padrão 

1 Cumpre os horários das aulas? 2019 4,52 1,21 

2 Domina o conteúdo ministrado? 2019 4,44 1,20 

3 Estimula e possibilita a participação do aluno nas aulas? 2019 4,33 1,32 

4 
Existe coerência entre o que foi ensinado e o que foi cobrado nas 

avaliações? 
2019 4,33 1,37 

5 Relaciona a teoria com a prática profissional? 2019 4,32 1,31 

MÉDIA GERAL 4,39   


