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Cadastros

Listar chaves

Relatórios

Alterar senha

Sair

Usuário: Dario Bezerra / Campus Viamão

CPA - Instrumentos de Avaliação

Relatórios
Filtros
Instrumento
AUTOAVALIAÇÃO DO DISCENTE

Campus
Campus Viamão

Segmento
Discente

Nível de ensino
Todos

Curso
Todos

Exibir gráficos
Sim
Filtrar

Dados do relatório
Relatório gerado em 22/11/2018 - 16:28:01
Instrumento: AUTOAVALIAÇÃO DO DISCENTE
Campus: Campus Viamão
Segmento: Discente
Nível de ensino: Todos
Curso: Todos

Monitoramento de atividade

https://avaliacao.ifrs.edu.br/admin/relatorios.php?instrumento=3&campus=14&segmento=1&niveis=0&cursos=0&graficos=S
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Tempo médio
01 minuto e 05 segundos foi o tempo médio que estas pessoas levaram para responder o questionário.

Chaves utilizadas

* No caso de listagem de discentes onde há filtro de nível de ensino e/ou curso, o número mostrado aqui reflete
apenas o total de chaves utilizadas, pois não é possível obter essas informações de discentes que não preencheram a
pesquisa.

Estatísticas de respostas individuais
INSTRUMENTO DE AUTOAVALIAÇÃO DISCENTE
1- Participo ativamente das aulas, estando atento às explicações do professor, contribuindo na dinâmica da aula.

https://avaliacao.ifrs.edu.br/admin/relatorios.php?instrumento=3&campus=14&segmento=1&niveis=0&cursos=0&graficos=S
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2- Participo e realizo os trabalhos desenvolvidos individualmente e em grupos, com compromisso e responsabilidade.

3- Participo de atividades extraclasse ofertadas pela instituição, como monitoria, atividades de pesquisa, leituras e estudos
complementares, dentre outras.

https://avaliacao.ifrs.edu.br/admin/relatorios.php?instrumento=3&campus=14&segmento=1&niveis=0&cursos=0&graficos=S
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4- Busco referenciais de apoio (pesquisas na Internet, biblioteca, etc.) para aprofundamento dos conteúdos trabalhados em aula.

5- Sou frequente nas aulas e respeito os horários de início e término das mesmas.

6- Consigo estabelecer relação teoria e prática na área profissional do curso.

https://avaliacao.ifrs.edu.br/admin/relatorios.php?instrumento=3&campus=14&segmento=1&niveis=0&cursos=0&graficos=S
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7- Busco conhecer os documentos institucionais disponíveis do site do IFRS e do Campus

Tabela de respostas
INSTRUMENTO DE
AUTOAVALIAÇÃO DISCENTE
1- Participo ativamente das aulas,
estando atento às explicações do
professor, contribuindo na dinâmica da
aula.
2- Participo e realizo os trabalhos
desenvolvidos individualmente e em
grupos, com compromisso e
responsabilidade.
3- Participo de atividades extraclasse
ofertadas pela instituição, como
monitoria, atividades de pesquisa,
leituras e estudos complementares,
dentre outras.
4- Busco referenciais de apoio
(pesquisas na Internet, biblioteca, etc.)
para aprofundamento dos conteúdos
trabalhados em aula.
5- Sou frequente nas aulas e respeito
os horários de início e término das
mesmas.
6- Consigo estabelecer relação teoria e
prática na área profissional do curso.
7- Busco conhecer os documentos
institucionais disponíveis do site do
IFRS e do Campus

1 - Concordo
23 - Nem concordo
45 - Discordo
totalmente Concordo
nem discordo
Discordo totalmente
37%

46%

15%

1%

1%

51%

41%

6%

1%

1%

20%

34%

30%

14%

3%

50%

37%

10%

2%

1%

42%

38%

16%

2%

1%

35%

41%

19%

3%

1%

21%

37%

29%

11%

2%

Observações
As atividades extracurriculares do IFRS, contribuem tanto para minha vida profissional e pessoal quanto os
conteúdos trabalhados em sala de aula. Sou bolsista de pesquisa desde o primeiro semestre e vou me formar sendo
bolsista de pesquisa. O quanto isso contribuiu para o meu desenvolvimento ao longo do curso é extremamente
notório.

https://avaliacao.ifrs.edu.br/admin/relatorios.php?instrumento=3&campus=14&segmento=1&niveis=0&cursos=0&graficos=S
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Não consigo participar de atividades extraclasses devido aos horários das mesmas pois não consigo conciliar com
horários do meu serviço, assim como outros colegas. E muitos professores não dão oportunidades a alunos novos
apenas chamando e integrando alunos que já são bolsistas.
exatamente por trabalhar durante o dia e não ter como estar às tardes no campus, percebo que o pessoal que fica o
dia todo aqui é de certa forma privilegiado nas informações e trabalhos.
Gosto das aulas venho a todas pesquiso na internet e em livros da biblioteca do ifrs
Poderia melhorar na hora da pesquisa, porém, infelizmente, não consigo participar assiduamente de outras
atividades propostas pelo campus por falta de tempo.
Algumas divulgações das atividades extraclasse não são feitas ou reforçadas, e por isso acabamos sem saber
quando elas ocorrem.
concordo com o conteúdo acima especificado
pra mim e os demais colegas existe uma grande dificuldade de tempo livre e acesso a internet, fora do horario do
curso/
Aguardamos ansiosos por pós graduação

https://avaliacao.ifrs.edu.br/admin/relatorios.php?instrumento=3&campus=14&segmento=1&niveis=0&cursos=0&graficos=S
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