
CPA- COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO

RESULTADO AVALIAÇÃO AULAS REMOTAS

1º SEMESTRE DE 2020

3º PERÍODO DE CC



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:

• Arthur Bianchi Rosa/3º Contábeis

• Daniel Prucoli

• Ellen Dias 3° período C.C





8,3%











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

4 Disciplinas foram mencionadas





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

➢3 Disciplinas foram mencionadas.



8,3%



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

0 respostas



ESCREVA PONTOS POSITIVOS QUE ESTÃO OCORRENDO 
DURANTE AS AULAS REMOTAS.

•Não vejo pontos positivos, acho que todos já estão cansados em ter aulas

a distância.

• os professores estão muito atenciosos, e sempre dispostos

• a forma que podemos debater sobre as matérias com os professores,

porque em casa exige mais do aluno do que na faculdade, ainda mais

que a gente não estava acostumado com essa rotina, mas acho que por

aqui ficou mais fácil de tirar qualquer tipo de dúvida, pois na faculdade

muita gente tem vergonha de falar e por aqui não precisa ter vergonha.



•Troca de opiniões e interação de alunos que tinham

vergonha de perguntar na sala de aula

•Poder assistir as aulas novamente, esse é um

diferencial das aulas presenciais, pois quando temos

dúvidas fazendo um exercício fora da aula, podemos

consultar novamente o que foi dito pelo professor.

•Ao menos dá pra reassistir depois.



ESCREVA O QUE PRECISA SER APRIMORADO NAS AULAS 
REMOTAS.

• É complicado ficar de 18:30h às 22:00h no computador, avaliações muito

extensas que quase não dá para terminar no período de tempo dado

pelo professor.

•Acho que os conteúdos podem ser passados sem pressa, com mais

slides... Os professores podem resolver exercícios durante a aula para

fixar os conteúdos.



•As aulas online são carregadas de obstáculos de recursos, instabilidade e

interferências por estar em casa. E às vezes a didática e metodologia do

professor se torna tão cansativa que todos esses fatores negativos fazem

com que o aluno "desista" de tentar ver a aula.

• Espero que depois que isso tudo acabar os conteúdos sejam revisados,

pois dessa maneira só da pra fazer pra passar. O MEC já emitiu uma nota

avisando as escolas estaduais e municipais que as atividades feitas a

distância não poderão valer notas e ser passível de avaliação então

espero que faculdade considere esse comentário msm sendo anônimo.



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.


