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INTRODUÇÃO

Trata-se de relatório geral de Autoavaliação Institucional, realizado pela Comissão Permanente de Avaliação - CPA da 
Faculdade de Direito de Santa Maria – FADISMA (código INEP 2297), composta, atualmente, pelos seguintes seguimentos: a) 
docentes; b) técnicos administrativos; c) discentes; d) representantes de egressos e comunidade externa), de acordo com o 
Regimento da Comissão Permanente de Avaliação Institucional, com redação aprovada em 31/03/2017 e a Portaria n. 024, de 
26 de setembro de 2017.
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VI. DO QUESTIONÁRIO APLICADO AOS CURSOS PRESENCIAIS. 
 

EIXO 3 (Políticas Acadêmicas) parte I - Ensino da Graduação - Somente Comunidade Discente 
I Avalie os aspectos formais do seu professor 
1 Qual o conceito que você atribui ao seu professor quanto à pontualidade, integralidade 

da aula, motivação e disponibilidade para dialogar com os discentes? 
II Avalie as práticas didático-pedagógicas de seu professor 
2 Qual o conceito que você atribui ao seu professor quanto ao domínio do conteúdo, 

organização, linguagem e clareza das aulas? 
III Avalie as formas e critérios de avaliações de seu professor 
3 Qual o conceito que você atribui ao seu professor quanto à metodologia de aula e 

critérios de avaliação? 
IV Avalie à disciplina 
4 Qual o conceito que você atribui quanto à integração da disciplina com as demais 

disciplinas e os objetivos do curso? 
5 Qual o conceito que você atribui quanto à adequação da bibliografia ao acervo de livros 

existente? 
6 Qual o conceito que você atribui à importância da disciplina para sua formação 

profissional? 
 

Na avaliação institucional do período 2020/1, foram 93 alunos do curso de Ciências Contábeis 
que responderam à avaliação, resultando nas seguintes proporções: 

 

 
 

 
Na avaliação institucional do período 2020/1, foram 92 alunos do curso de Direito Diurno que 

responderam à avaliação, resultando nas seguintes proporções: 
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Os resultados tabulados seguem as orientações do SINAES atribuindo os conceitos “Excelente”, “Muito Bom”, 
“Suficiente”, “Insuficiente”, “Não Existem” e a IES acrescentou o conceito de “Desconheço”. Este último 
conceito tem apenas a função de informar a existência de falhas no processo de informação/comunicação entre 
os segmentos que compõem a Instituição e as suas diretrizes institucionais e pedagógicas, sempre que este 
percentual ultrapassar 10% a CPA deverá investigar as causas desta situação.

A IES definiu que a nota mínima esperada em cada item da avaliação é a nota 3, que corresponde a “suficiente”. 
Em havendo notas inferiores ao respectivo conceito, as coordenações são informadas a respeito do resultado e 
terão prazo para apresentar à CPA as medidas que foram tomadas.

METODOLOGIA:

DESENVOLVIMENTO:
O presente relatório tem como objetivo apresentar os dados relativos à avaliação instituicional atinente ao 
período 2020/2 dos Cursos de Ciências Contábeis, Direito e Tecnologia em Segurança Pública Municipal. Neste 
semestre, conforme cronograma da CPA, foi avaliada a parte I do Eixo 3.



Qual o conceito que você atribui ao 
seu professor quanto à pontualidade, 
integralidade da aula, motivação e 
disponibilidade para dialogar com os 
discentes?

01 Qual o conceito que você atribui ao 
seu professor quanto à metodologia 
de aula e critérios de avaliação?

03Qual o conceito que você atribui ao 
seu professor quanto ao domínio do 
conteúdo, organização, linguagem e 
clareza das aulas?

02

Avalie seu professor: aspectos formais; práticas didático-pedagógicas; formas e critérios de avaliações.

Qual o conceito que você atribui quanto à 
integração da disciplina com as demais 
disciplinas e os objetivos do curso?

01 Qual o conceito que você atribui à 
importância da disciplina para sua 
formação profissional?

03Qual o conceito que você atribui 
quanto à adequação da bibliografia 
ao acervo de livros existente?

02

Avalie à disciplina

EIXO 3 (POLÍTICAS ACADÊMICAS)
PARTE I - ENSINO DA GRADUAÇÃO
 Somente Comunidade Discente:

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS CURSOS PRESENCIAIS

 
 

Na avaliação institucional do período 2020/1, foram 116 alunos do curso de Direito Noturno que 
responderam à avaliação, resultando nas seguintes proporções: 
 

 
 
 
VII. DO QUESTIONÁRIO APLICADO NA MODALIDADE EaD. 
 

1 Qual o conceito que você atribui ao seu professor quanto ao domínio do conteúdo, 
organização, linguagem, antecedência na postagem de tarefas e 
clareza das aulas, esclarecimento de dúvidas e interação com a turma? 

2 Qual o conceito que você atribui ao seu professor quanto às atividades, avaliativas contínuas, 
avaliação final, critérios de avaliação e feedback 
sobre as atividades? 

3 Avalie à disciplina - Qual o conceito que você atribui quanto à integração da disciplina com 
as demais disciplinas e os objetivos do curso? 

4 Avalie à disciplina - Qual conceito que você atribui a carga horária da disciplina? 
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Na avaliação institucional do período 2020/1, foram 93 alunos do curso de Ciências Contábeis que responderam à 
avaliação, resultando nas seguintes proporções:

DESENVOLVIMENTO

 
VI. DO QUESTIONÁRIO APLICADO AOS CURSOS PRESENCIAIS. 
 

EIXO 3 (Políticas Acadêmicas) parte I - Ensino da Graduação - Somente Comunidade Discente 
I Avalie os aspectos formais do seu professor 
1 Qual o conceito que você atribui ao seu professor quanto à pontualidade, integralidade 

da aula, motivação e disponibilidade para dialogar com os discentes? 
II Avalie as práticas didático-pedagógicas de seu professor 
2 Qual o conceito que você atribui ao seu professor quanto ao domínio do conteúdo, 

organização, linguagem e clareza das aulas? 
III Avalie as formas e critérios de avaliações de seu professor 
3 Qual o conceito que você atribui ao seu professor quanto à metodologia de aula e 

critérios de avaliação? 
IV Avalie à disciplina 
4 Qual o conceito que você atribui quanto à integração da disciplina com as demais 

disciplinas e os objetivos do curso? 
5 Qual o conceito que você atribui quanto à adequação da bibliografia ao acervo de livros 

existente? 
6 Qual o conceito que você atribui à importância da disciplina para sua formação 

profissional? 
 

Na avaliação institucional do período 2020/1, foram 93 alunos do curso de Ciências Contábeis 
que responderam à avaliação, resultando nas seguintes proporções: 

 

 
 

 
Na avaliação institucional do período 2020/1, foram 92 alunos do curso de Direito Diurno que 

responderam à avaliação, resultando nas seguintes proporções: 
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Na avaliação institucional do período 2020/1, foram 92 alunos do curso de Direito Diurno que responderam à avaliação, 
resultando nas seguintes proporções:

 
 

Na avaliação institucional do período 2020/1, foram 116 alunos do curso de Direito Noturno que 
responderam à avaliação, resultando nas seguintes proporções: 
 

 
 
 
VII. DO QUESTIONÁRIO APLICADO NA MODALIDADE EaD. 
 

1 Qual o conceito que você atribui ao seu professor quanto ao domínio do conteúdo, 
organização, linguagem, antecedência na postagem de tarefas e 
clareza das aulas, esclarecimento de dúvidas e interação com a turma? 

2 Qual o conceito que você atribui ao seu professor quanto às atividades, avaliativas contínuas, 
avaliação final, critérios de avaliação e feedback 
sobre as atividades? 

3 Avalie à disciplina - Qual o conceito que você atribui quanto à integração da disciplina com 
as demais disciplinas e os objetivos do curso? 

4 Avalie à disciplina - Qual conceito que você atribui a carga horária da disciplina? 
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Na avaliação institucional do período 2020/1, foram 116 alunos do curso de Direito Noturno que responderam à 
avaliação, resultando nas seguintes proporções:

 
 

Na avaliação institucional do período 2020/1, foram 116 alunos do curso de Direito Noturno que 
responderam à avaliação, resultando nas seguintes proporções: 
 

 
 
 
VII. DO QUESTIONÁRIO APLICADO NA MODALIDADE EaD. 
 

1 Qual o conceito que você atribui ao seu professor quanto ao domínio do conteúdo, 
organização, linguagem, antecedência na postagem de tarefas e 
clareza das aulas, esclarecimento de dúvidas e interação com a turma? 

2 Qual o conceito que você atribui ao seu professor quanto às atividades, avaliativas contínuas, 
avaliação final, critérios de avaliação e feedback 
sobre as atividades? 

3 Avalie à disciplina - Qual o conceito que você atribui quanto à integração da disciplina com 
as demais disciplinas e os objetivos do curso? 

4 Avalie à disciplina - Qual conceito que você atribui a carga horária da disciplina? 
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5 Avalie à disciplina - Qual o conceito que você atribui quanto à adequação da bibliografia ao 
acervo de livros existente na Biblioteca Virtual? 

6 Avalie à disciplina - Qual o conceito que você atribui aos materiais complementares 
indicados pelo professor? 

7 Avalie à disciplina - Qual o conceito que você atribui à importância da disciplina para sua 
formação profissional? 

8 Avalie à disciplina - Qual conceito que você atribui para a disciplina? 
9 Avalie o seu tutor - Qual o conceito que você atribui à mediação pedagógica, ao domínio do 

conteúdo do 
tutor e acompanhamento no processo formativo? 

10 Avalie o seu tutor - Qual o conceito que você atribui ao domínio do tutor sobre a Plataforma 
Educacional e seus recursos? 

11 Avalie o seu tutor - Qual o conceito que você atribui quanto à interação do tutor com a sua 
turma? 

12 Avalie o seu tutor - Qual o conceito que você atribui à disponibilidade do tutor para 
atendimento e ao auxílio nas situações demandadas? 

13 Avalie a organização didático-pedagógica - Qual o conceito que você atribui as metodologias 
utilizadas na disciplina? 

14 Avalie a organização didático-pedagógica - Qual o conceito que você atribui aos materiais 
didáticos disponibilizados? 

15 Avalie a organização didático-pedagógica - Qual conceito que você atribui ao prazo 
destinado para realização de atividades avaliativas, avaliação 
final e exame (dias e horas)? 

16 Avalie a organização didático-pedagógica - Qual conceito que você atribui à interligação de 
ideias e conceitos nos módulos? 

17 Avalie a organização didático-pedagógica - Qual conceito que você atribui ao conteúdo 
textual com relação ao diálogo proposto e facilidade de 
compreensão? 

 
Na avaliação institucional do período 2020/1, foram 129 alunos do curso de Segurança Pública 

Municipal que responderam à avaliação no primeiro bimestre à avaliação, resultando nas seguintes 
proporções: 
 
 

 
 

Na avaliação institucional do período 2020/1, foram 97 alunos do curso de Segurança Pública 
Municipal que responderam à avaliação no segundo bimestre à avaliação, resultando nas seguintes 
proporções: 
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QUESTIONÁRIO APLICADO NA MODALIDADE EaD.

Qual o conceito que você atribui ao 
seu professor quanto ao domínio do 
conteúdo, organização, linguagem, 
antecedência na postagem de tarefas 
e clareza das aulas, esclarecimento de 
dúvidas e interação com a turma?

01 Qual o conceito que você atribui ao 
seu professor quanto às atividades, 
avaliativas contínuas, avaliação final, 
critérios de avaliação e feedback sobre 
as atividades?

02

Qual o conceito que você atribui quanto à 
integração da disciplina com as demais 
disciplinas e os objetivos do curso?

01 Qual o conceito que você atribui 
quanto à adequação da bibliografia ao 
acervo de livros existente na Biblioteca 
Virtual?

03Qual conceito que você atribui a carga 
horária da disciplina?

02

Qual o conceito que você atribui aos 
materiais complementares indicados pelo 
professor?

04 Qual conceito que você atribui para a 
disciplina?

06Qual o conceito que você atribui à 
importância da disciplina para sua 
formação profissional?

05

Avalie seu professor: aspectos formais; práticas didático-pedagógicas; formas e critérios de avaliações.

Avalie à disciplina

 
VI. DO QUESTIONÁRIO APLICADO AOS CURSOS PRESENCIAIS. 
 

EIXO 3 (Políticas Acadêmicas) parte I - Ensino da Graduação - Somente Comunidade Discente 
I Avalie os aspectos formais do seu professor 
1 Qual o conceito que você atribui ao seu professor quanto à pontualidade, integralidade 

da aula, motivação e disponibilidade para dialogar com os discentes? 
II Avalie as práticas didático-pedagógicas de seu professor 
2 Qual o conceito que você atribui ao seu professor quanto ao domínio do conteúdo, 

organização, linguagem e clareza das aulas? 
III Avalie as formas e critérios de avaliações de seu professor 
3 Qual o conceito que você atribui ao seu professor quanto à metodologia de aula e 

critérios de avaliação? 
IV Avalie à disciplina 
4 Qual o conceito que você atribui quanto à integração da disciplina com as demais 

disciplinas e os objetivos do curso? 
5 Qual o conceito que você atribui quanto à adequação da bibliografia ao acervo de livros 

existente? 
6 Qual o conceito que você atribui à importância da disciplina para sua formação 

profissional? 
 

Na avaliação institucional do período 2020/1, foram 93 alunos do curso de Ciências Contábeis 
que responderam à avaliação, resultando nas seguintes proporções: 

 

 
 

 
Na avaliação institucional do período 2020/1, foram 92 alunos do curso de Direito Diurno que 

responderam à avaliação, resultando nas seguintes proporções: 
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QUESTIONÁRIO APLICADO NA MODALIDADE EaD.

Qual o conceito que você atribui à 
mediação pedagógica, ao domínio do 
conteúdo do tutor e acompanhamento no 
processo formativo?

01 Qual o conceito que você atribui 
quanto à interação do tutor com a sua 
turma?

03Qual o conceito que você atribui ao 
domínio do tutor sobre a Plataforma 
Educacional e seus recursos?

02

Qual o conceito que você atribui à 
disponibilidade do tutor para atendimento 
e ao auxílio nas situações demandadas?

04 Qual o conceito que você atribui aos 
materiais didáticos disponibilizados?

06Qual o conceito que você atribui as 
metodologias utilizadas na disciplina?

05

Avalie o seu tutor 

Qual conceito que você atribui ao prazo 
destinado para realização de atividades 
avaliativas, avaliação final e exame (dias e 
horas)?

01

Qual o conceito que você atribui 
quanto à interação do tutor com a sua 
turma?

03

Qual conceito que você atribui à 
interligação de ideias e conceitos nos 
módulos?

02

Qual conceito que você atribui ao conteúdo 
textual com relação ao diálogo proposto e 
facilidade de compreensão?

04

Avalie a organização didático-pedagógica 

 
 

Na avaliação institucional do período 2020/1, foram 116 alunos do curso de Direito Noturno que 
responderam à avaliação, resultando nas seguintes proporções: 
 

 
 
 
VII. DO QUESTIONÁRIO APLICADO NA MODALIDADE EaD. 
 

1 Qual o conceito que você atribui ao seu professor quanto ao domínio do conteúdo, 
organização, linguagem, antecedência na postagem de tarefas e 
clareza das aulas, esclarecimento de dúvidas e interação com a turma? 

2 Qual o conceito que você atribui ao seu professor quanto às atividades, avaliativas contínuas, 
avaliação final, critérios de avaliação e feedback 
sobre as atividades? 

3 Avalie à disciplina - Qual o conceito que você atribui quanto à integração da disciplina com 
as demais disciplinas e os objetivos do curso? 

4 Avalie à disciplina - Qual conceito que você atribui a carga horária da disciplina? 
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Na avaliação institucional do período 2020/1, foram 129 alunos do curso de Segurança Pública Municipal que 
responderam à avaliação no primeiro bimestre à avaliação, resultando nas seguintes proporções:

DESENVOLVIMENTO

 
 

Na avaliação institucional do período 2020/1, foram 116 alunos do curso de Direito Noturno que 
responderam à avaliação, resultando nas seguintes proporções: 
 

 
 
 
VII. DO QUESTIONÁRIO APLICADO NA MODALIDADE EaD. 
 

1 Qual o conceito que você atribui ao seu professor quanto ao domínio do conteúdo, 
organização, linguagem, antecedência na postagem de tarefas e 
clareza das aulas, esclarecimento de dúvidas e interação com a turma? 

2 Qual o conceito que você atribui ao seu professor quanto às atividades, avaliativas contínuas, 
avaliação final, critérios de avaliação e feedback 
sobre as atividades? 

3 Avalie à disciplina - Qual o conceito que você atribui quanto à integração da disciplina com 
as demais disciplinas e os objetivos do curso? 

4 Avalie à disciplina - Qual conceito que você atribui a carga horária da disciplina? 
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5 Avalie à disciplina - Qual o conceito que você atribui quanto à adequação da bibliografia ao 
acervo de livros existente na Biblioteca Virtual? 

6 Avalie à disciplina - Qual o conceito que você atribui aos materiais complementares 
indicados pelo professor? 

7 Avalie à disciplina - Qual o conceito que você atribui à importância da disciplina para sua 
formação profissional? 

8 Avalie à disciplina - Qual conceito que você atribui para a disciplina? 
9 Avalie o seu tutor - Qual o conceito que você atribui à mediação pedagógica, ao domínio do 

conteúdo do 
tutor e acompanhamento no processo formativo? 

10 Avalie o seu tutor - Qual o conceito que você atribui ao domínio do tutor sobre a Plataforma 
Educacional e seus recursos? 

11 Avalie o seu tutor - Qual o conceito que você atribui quanto à interação do tutor com a sua 
turma? 

12 Avalie o seu tutor - Qual o conceito que você atribui à disponibilidade do tutor para 
atendimento e ao auxílio nas situações demandadas? 

13 Avalie a organização didático-pedagógica - Qual o conceito que você atribui as metodologias 
utilizadas na disciplina? 

14 Avalie a organização didático-pedagógica - Qual o conceito que você atribui aos materiais 
didáticos disponibilizados? 

15 Avalie a organização didático-pedagógica - Qual conceito que você atribui ao prazo 
destinado para realização de atividades avaliativas, avaliação 
final e exame (dias e horas)? 

16 Avalie a organização didático-pedagógica - Qual conceito que você atribui à interligação de 
ideias e conceitos nos módulos? 

17 Avalie a organização didático-pedagógica - Qual conceito que você atribui ao conteúdo 
textual com relação ao diálogo proposto e facilidade de 
compreensão? 

 
Na avaliação institucional do período 2020/1, foram 129 alunos do curso de Segurança Pública 

Municipal que responderam à avaliação no primeiro bimestre à avaliação, resultando nas seguintes 
proporções: 
 
 

 
 

Na avaliação institucional do período 2020/1, foram 97 alunos do curso de Segurança Pública 
Municipal que responderam à avaliação no segundo bimestre à avaliação, resultando nas seguintes 
proporções: 
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VIII. DA SÍNTSE DO PERÍODO. 

O índice de participação dos alunos no processo de avaliação insitucional 2020/2 foi de 58% dos 
alunos do curos de Ciências Contábeis, de 46% dos alunos do curso de Direito e de 47%dos alunos do Curso 
de Segurança Pública Municipal. Ademais, foram identificados resultados inferiores a nota 3, no curso de 
Ciências Contábeis, em duas disciplinas. Estas disciplinas não se repetem em relação àquelas relatadas no 
semestre anterior. Já no curso de Direito foi identificada somente uma disciplina com resultado inferior a 
nota 3. As Coordenações reuniram os professores das disciplinas indicadas na avaliação institucional, 
procurando detectar os motivos do resultado. Por fim, no Curso de Segurança Pública municipal, modalidade 
EaD, não foram identificados resultados inferiores a nota 3 nas disciplinas ofertadas aos alunos. A Comissão 
Permanente de Autoavaliação Institucional, como consideração final, destaca que a Instituição alcançou 
resultados positivos no período 2020/2. 
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Na avaliação institucional do período 2020/1, foram 97 alunos do curso de Segurança Pública Municipal que 
responderam à avaliação no segundo bimestre à avaliação, resultando nas seguintes proporções:



SÍNTESE DO PERÍODO

O índice de participação dos alunos no processo de avaliação insitucional 2020/2 foi de 58% dos alunos do curso de 
Ciências Contábeis, de 46% dos alunos do curso de Direito e de 47% dos alunos do Curso de Segurança Pública 
Municipal. Ademais, foram identificados resultados inferiores a nota 3, no curso de Ciências Contábeis, em duas 
disciplinas. Estas disciplinas não se repetem em relação àquelas relatadas no semestre anterior. Já no curso de Direito foi 
identificada somente uma disciplina com resultado inferior a nota 3. As Coordenações reuniram os professores das 
disciplinas indicadas na avaliação institucional, procurando detectar os motivos do resultado. Por fim, no Curso de 
Segurança Pública municipal, modalidade EaD, não foram identificados resultados inferiores a nota 3 nas disciplinas 
ofertadas aos alunos. A Comissão Permanente de Autoavaliação Institucional, como consideração final, destaca que a 
Instituição alcançou resultados positivos no período 2020/2.




