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Esta é uma avaliação informal e anônima com o objetivo de melhorar o ensino neste curso. Entregue o
formulário ao(à) estudante designado(a), que o repassará à professora após o ûm do semestre letivo.

Qual é o seu curso? ◻ Física bacharelado.◻ Física licenciatura.◻Meteorologia.◻ Preûro não informar.
◻ Outro:

Nesta primeira seção,marque todos os itens que se aplicam. Se você gosta de como eu faço algo mas gostaria
que tivesse sido feito de forma aindamais frequente,marque ambas as colunas.

Eu gosto do jeito que a profesora: Eu gostaria que a professora:
◻ é pontual no início e término das aulas. ◻ fosse pontual no © início / © término das aulas.
◻ está disponível para atendimento extra-classe. ◻ estivessemais disponível para atendimento extra-classe.
◻ é clara na apresentação de tópicos. ◻ fossemais clara na apresentação de tópicos.
◻ mantém um ritmo de aula adequado para to-

mar notas, re�etir e fazer perguntas.
◻ mantivesse um ritmo de aulamais adequado para tomar

notas, re�etir e fazer perguntas.
◻ mostra respeito aos estudantes. ◻ mostrassemais respeito aos estudantes.
◻ discute exemplos concretos ou fora dos livros-

texto e a história das descobertas cientíûcas.
◻ discutisse mais exemplos concretos ou fora dos livros-

texto e a história das descobertas cientíûcas.
◻ encoraja os alunos a fazer perguntas. ◻ encorajassemais os alunos a fazer perguntas.
◻ responde efetivamente às perguntas. ◻ respondessemais efetivamente às perguntas.
◻ corrige as provas de forma justa. ◻ corrigisse as provas de formamais justa.
◻ prepara provas em um nível adequado. ◻ preparasse provas mais © fáceis / © difíceis / © cur-

tas (marque se achou o tempo disponível para avaliações
muito curto) / © longas.

◻ usa efetivamente o quadro e recursos visuais. ◻ usassemais efetivamente o quadro e recursos visuais.
◻ usa diferentes atividades e recursos em aula e

extra-classe.
◻ usassemais atividades do tipo:© experimentos em sala

/ © desaûos conceituais / © outros: .

Nesta segunda seção, por favor expresse a sua opinião com respostas concretas e construtivas. Use o verso
da folha para responder.

1. Sobre a professora. Você recomendaria a professora a um colega e/ou cursaria outra disciplina com a
mesma professora? Quais aspectos mais contribuíram para o seu aprendizado? Quais sugestões especíûcas você
teria paramelhorar o seu aprendizado neste curso?

2. Sobre você. Atribua uma nota de 0 a 10 a si mesmo(a) nesta disciplina, considerando seu estudo extra-
classe, participação em aula e conhecimentos adquiridos. O que você acha que vai lembrar desse curso daqui a
cinco anos?

3. Sobre a disciplina. Quanto à disciplina, marque e comente se estiver insatisfeito(a) com: © sequência de
tópicos /© bibliograûa indicada /© cumprimento do programa /© relevância da disciplina ao seu curso /©
número excessivo de créditos / © número insuûciente de créditos.


