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Autoavaliação - Docente e Tutor - 2018-1
Prezado professor, por favor, responda a autoavaliação referente aos papéis de docente e tutor 
das disciplinas EAD/Semi.

O prazo para responder é até o dia 10/05/2018.

Obrigado.

Eli Candido Junior - Coordenador EAD
Paula Melques - Assessora Pedagógica EAD

NEAD - Núcleo de Educação a Distância
Toledo Prudente Centro Universitário

*Obrigatório

1. Endereço de e-mail *

2. Nome: *

3. A produção/revisão de materiais e atividades é planejada e *
Marcar apenas uma oval.

 comunicada ao NEAD antes da oferta da disciplina.

 comunicada ao NEAD no decorrer da disciplina.

 comunicada ao NEAD na semana que antecede a oferta da aula.

4. Envio materiais/atividades nas datas combinadas com o NEAD. *
Marcar apenas uma oval.

 Sempre

 Na maioria das vezes

 Ocorrem pequenos atrasos

 Com frequência é necessário estimar novos prazos

5. Informo devidamente (referencio/atribuo crédito) a utilização de conteúdo de terceiros
para a produção de materiais e atividades. *
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não
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6. Busco utilizar linguagem clara, objetiva e dialógica nos materiais e atividades. *
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

7. É necessário corrigir questões/respostas no decorrer ou após as atividades por
contestação dos alunos. *
Marcar apenas uma oval.

 Nunca aconteceu

 Aconteceu alguma vezes

 Acontece com frequência

8. Proponho atividades em formatos diversificados. *
Marcar apenas uma oval.

 Não proponho

 Somente no AVA (tarefa, questionário, fórum, estudo de caso, etc.)

 Somente nos encontros presenciais

 Em ambos

9. Proponho atividades que consideram o contexto de atuação dos alunos e os auxilio na
atribuição de significado. *
Marcar apenas uma oval.

 Sempre

 Na maioria das vezes

 Frequentemente

 Raramente

 Não proponho

10. Articulo a proposta dos Encontros Presenciais (EP) à proposta pedagógica online. *
Marcar apenas uma oval.

 Em todos os EP

 Na maioria dos EP

 Em alguns EP

 Ambos tem propostas diferentes para contemplar todo o conteúdo previsto para a
disciplina
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11. Acesso o AVA: *
Marcar apenas uma oval.

 Diariamente

 Em um dia da semana

 Em dois dias na semana

 Em três dias na semana

 Em quatro ou mais dias na semana

 Aos finais de semana

12. Utilizo o AVA para: *
Marque todas que se aplicam.

 responder as dúvidas dos alunos

 sugerir materiais complementares

 enviar lembretes sobre datas dos EP

 enviar lembretes sobre entrega de atividades

 motivá-los sobre os conteúdos disponibilizados

 articular o conteúdo do AVA com acontecimentos atuais noticiados

 atribuir nota nas atividades propostas

 atribuir feedback nas atividades propostas

13. Quando proponho fórum de discussão, em relação à minha frequência de participação:
*
Marque todas que se aplicam.

 Aguardo a participação dos alunos para fazer as intervenções

 Participo aos finais de semana

 Faço algumas postagens, sem responder especificamente os alunos, assim não deixo
nenhum sem resposta

 Respondo, numa mesma postagem, alguns alunos

 Respondo a maioria das postagens

 Respondo todas as postagens

 Participo raramente por falta de tempo e/ou familiaridade com a ferramenta

 Não participo

 Não utilizei fórum
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14. Quando proponho fórum de discussão, em relação ao conteúdo das minhas
postagens: *
Marque todas que se aplicam.

 Respondo as postagens dos alunos, elogiando e/ou agradecendo

 Realizo novos questionamentos

 Ao responder as postagens, apresento novos materiais e reflexões

 Articulo as postagens dos alunos

 Não utilizei fórum

15. Quando proponho atividade dissertativa online: *
Marque todas que se aplicam.

 não atribuo feedback

 realizo feedback na aula presencial

 realizo feedback no AVA

 não apliquei

16. Em relação ao feedback atribuído: *
Marque todas que se aplicam.

 atribuo nota

 crio feedback padrão para os alunos diferenciando entre os que fizeram
adequadamente e os que não fizeram

 se o aluno atingiu nota máxima, não atribuo feedback textual

 se o aluno atingiu nota máxima, atribuo feedback textual elogiando

 se o aluno atingiu nota máxima, atribuo feedback textual, comentando sobre o conteúdo
da atividade realizada e apresentando novos questionamentos/reflexões

 se o aluno atingiu nota insatisfatória ou mediana, não atribuo feedback textual

 se o aluno atingiu nota insatisfatória ou mediana, atribuo feedback informando que ele
não atingiu ou atingiu parcialmente os objetivos da atividade

 se o aluno atingiu nota insatisfatória ou mediana, atribuo feedback informando o que ele
não contemplou e como poderia contemplar

 Outro: 

17. O que você pode fazer para melhorar sua atuação como docente/tutor? Como o NEAD
pode lhe ajudar?
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18. Comentários, críticas e sugestões:
 

 

 

 

 

Uma cópia das suas respostas será enviada para o endereço de e-mail fornecido

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

