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Vi e me surpreendi com o resultado! Nossos professores 
demonstram ter planejado as aulas com antecedência 
atingindo 
linguagem compreensível utilizada na explicação dos 
conteúdos. 
 

Você observou que os professores relacionam o 
conteúdo ministrado com a vivência profissional? 
O índice da avaliação atingiu 
nossos colegas e 
raciocínio lógico e à análise crítica dos conteúdos
seus alunos.   

Estou satisfeito em participar desse processo de 
pois assim contribuo para uma Instituição cada vez melhor!!!

         Você viu o Resultado da Avaliação

Profª. Carla Roberta do Nascimento Vargas  
Gerente da Avaliação Institucional 

Vi e me surpreendi com o resultado! Nossos professores 
demonstram ter planejado as aulas com antecedência 
atingindo 92% de satisfação e também
linguagem compreensível utilizada na explicação dos 
conteúdos.  

Nossa, que legal! E o que me chamou a atenção foi que as 
avaliações de aprendizagem elaboradas pelos professores 
condizem com o conteúdo ministrado em sala, o que gerou 
96% de satisfação e 
para estudar e aprender. 
 

Você observou que os professores relacionam o 
conteúdo ministrado com a vivência profissional? 
O índice da avaliação atingiu 
nossos colegas e também 
raciocínio lógico e à análise crítica dos conteúdos
seus alunos.    

Observei e estou ansioso para comentar na sala de aula 
sobre o resultado do plano de ensino apresentado pelos 
professores o qual contribuiu para meus estudos, pois 
atingiu 93% de 
satisfação em relação ao domínio atualizado das 
disciplinas que os professores ministram. 

Estou satisfeito em participar desse processo de 
pois assim contribuo para uma Instituição cada vez melhor!!!
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Vi e me surpreendi com o resultado! Nossos professores 
demonstram ter planejado as aulas com antecedência 
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Nossa, que legal! E o que me chamou a atenção foi que as 
avaliações de aprendizagem elaboradas pelos professores 
condizem com o conteúdo ministrado em sala, o que gerou 

% de satisfação e 91% em relação à motivação do aluno 
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Você observou que os professores relacionam o 
conteúdo ministrado com a vivência profissional? 
O índice da avaliação atingiu 94% de satisfação dos 
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Observei e estou ansioso para comentar na sala de aula 
sobre o resultado do plano de ensino apresentado pelos 
professores o qual contribuiu para meus estudos, pois 

% de satisfação. 
satisfação em relação ao domínio atualizado das 
disciplinas que os professores ministram. 

Número de participantes: 

Estou satisfeito em participar desse processo de 
pois assim contribuo para uma Instituição cada vez melhor!!!
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Nossa, que legal! E o que me chamou a atenção foi que as 
avaliações de aprendizagem elaboradas pelos professores 
condizem com o conteúdo ministrado em sala, o que gerou 

% em relação à motivação do aluno 
 

Você observou que os professores relacionam o 
conteúdo ministrado com a vivência profissional?  

% de satisfação dos 
com relação à promoção do 

raciocínio lógico e à análise crítica dos conteúdos em 

Observei e estou ansioso para comentar na sala de aula 
sobre o resultado do plano de ensino apresentado pelos 
professores o qual contribuiu para meus estudos, pois 

satisfação. Além disso, houve 
satisfação em relação ao domínio atualizado das 
disciplinas que os professores ministram. 

Número de participantes: 617 alunos.

Estou satisfeito em participar desse processo de avaliação, 
pois assim contribuo para uma Instituição cada vez melhor!!!
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Vi e me surpreendi com o resultado! Nossos professores 

Nossa, que legal! E o que me chamou a atenção foi que as 
avaliações de aprendizagem elaboradas pelos professores 
condizem com o conteúdo ministrado em sala, o que gerou 

% em relação à motivação do aluno 

Observei e estou ansioso para comentar na sala de aula 
sobre o resultado do plano de ensino apresentado pelos 
professores o qual contribuiu para meus estudos, pois 

Além disso, houve 96% de 
satisfação em relação ao domínio atualizado das 
disciplinas que os professores ministram.  

alunos. 

avaliação, 
pois assim contribuo para uma Instituição cada vez melhor!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Nossa, que legal! E o que me chamou a atenção foi que as 
avaliações de aprendizagem elaboradas pelos professores 
condizem com o conteúdo ministrado em sala, o que gerou 

% em relação à motivação do aluno 


