
CPA- COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO

RESULTADO AVALIAÇÃO AULAS REMOTAS

1º SEMESTRE DE 2020

4º E 5º PERÍODOS 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:

➢Dreycielle

➢Gabriel Marin

➢Rui

➢9128
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CASO NA OPÇÃO ANTERIOR TENHA RESPONDIDO 
PARCIALMENTE OU PRECISA MELHORAR, IDENTIFIQUE 
A(S) DISCIPLINA(S):

0 RESPOSTA





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

➢0 RESPOSTA





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

• As provas deveriam ter duração de 24 horas ou pelo menos até mais tarde. 

Nem sempre a internet tá boa ou quando é em dupla/grupo tá todo mundo 

junto pra responder. ( 2 vezes )

• Não vou identificar a disciplina, mas no caso acho que as avaliações devem 

ser aplicadas somente no horário de aula e não com prazos estendidos. Pois 

com prazos estendidos facilita pra quem somente quer entregar a atividade, 

copiando de alguém ou pesquisando na internet, sem sequer ter assistido uma 

aula.



• Olá, bom dia! Estou aprendendo muito com as aulas remotas, porém

o único fato que eu acho q não é apropriado é o fato de serem

elaboradas provas em duplas ou em grupo. observando que na

maioria das vezes sempre é uma pessoa que faz!



ESCREVA PONTOS POSITIVOS QUE ESTÃO OCORRENDO 
DURANTE AS AULAS REMOTAS.

• Não estamos perdendo conteúdo!

• Boa dinâmica, aulas mais eficientes

• Aulas dinâmicas

• Acho que a compreensão é ótima, o conforto de vir direto pra casa também, o fato de não 

termos conversa paralela durante as explicações faz com que o rendimento das aulas melhore 

muito.

• Os professores se adaptaram muito rápido e o conteúdo fluiu da mesma forma, se não melhor, 

do que em aulas presenciais. Em nenhum momento me senti prejudicado pelas aulas online, pelo 

contrário, a comodidade e a qualidade sustentada pelo ensino EAD contribuíram. Faccaci nota 

10!



•Melhor desenvolvimento das aulas, sem assuntos paralelos.

• Conteúdo perfeitamente claro.

• Ter uma base , já que o futuro acreditamos que a EAD irá substituir as 

aulas presenciais

• Poder assistir as aulas gravadas Não se deslocar de casa.

• Poder rever as aulas.

• Ensino das matérias, mesmo devido a situação que estamos vivendo não 

deixamos de ter aula e conteúdo, sabendo que não é a mesma coisa dentro de 

sala. Porém não é um período perdido.



• O fato de podermos rever a aula depois, seja porque não conseguimos assistir no dia, ou 

porque perdemos o início da aula ou até mesmo para revisar a matéria, às vezes anotar alguma 

informação que durante a aula não conseguimos. - Sem conversa paralela durante a aula ajuda 

muito também. - A qualidade do ensino permaneceu e por não ter interrupções é de fácil 

entendimento. - É uma novidade tanto para nós quanto para os professores, mas percebi que eles 

estão se esforçando muito para repassar o conhecimento da melhor forma e entraram bem 

rápido nesse novo "ritmo". O fato de não estarem vendo nós alunos deve gerar um pouco de 

receio. Ademais, percebi que todos estão sempre dispostos a responder nossas dúvidas e nos 

ajudar no que for preciso. - A permanência dos trabalhos em grupo, pois conseguimos dividir 

algumas atividades, cada um colabora com uma parte e não fica pesado para ninguém. - A 

diversidade no quesito atividades, muitas são passadas no google forms, outras nós mesmos 

podemos escrever e mandar a mão, o que nos obriga a realmente fazer a atividade e praticar o 

que está sendo ensinado, entre outros métodos de avaliação. - Flexibilidade em chegar em casa 

e já abrir a aula sem ter que ir até a faculdade neste período e, mesmo em meio a tudo que está 

acontecendo, as aulas serem ao vivo, fazendo com que possamos aprender as disciplinas em 

tempo real e já tirarmos nossas dúvidas naquele momento.



ESCREVA O QUE PRECISA SER APRIMORADO NAS AULAS 
REMOTAS.

• Duração das provas.

• Assuntos importantes como atividades precisam ser postadas no escola web, para 

facilitar a visualização

• Sinto um pouco de falta do quadro para as disciplinas que envolvem cálculos, mas o 

exel supre na medida do possível as necessidades.

• Nenhum ponto negativo, só tenho elogios e boas recomendações.

• Algumas aulas tendem a ficar muito cansativas, por serem trabalhadas somente 

com apostilas, leitura, e nao podermos ter o diálogo que poderiamos ter em sala.

• Nada a declarar



•Algumas atividades avaliativas com prazos curtos de entregas já que as 

aulas terminam às 22:00 e no outro dia temos que trabalhar .

•Mais paciência ao passarem atividades avaliativas para serem entregues 

por fotos, as vezes a internet demora carregar o arquivo e com isso 

perdemos o prazo da entrega, particularmente minha internet de casa não 

é muito boa, na maioria das vezes tenho que enviar as atividades 

quando estou no serviço para usar a internet de lá, fora isso está tudo ok 

com as aulas remotas.

•Os professores, colocarem no calendário do portal os dias das provas ou 

atividades que valem algum ponto.



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.


