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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Eu,  __________________________,  (inserir  o  nome),  abaixo  assinado(a),

concordo de livre e espontânea vontade em colaborar com  a avaliação da disciplina o

“Leitura  e  Produção  de  Textos”,  sob  a  responsabilidade  da  Professora   Dra  Maria

Augusta Gonçalves de Macedo Reinaldo, lotada na Unidade Acadêmica de Letras  da

Universidade Federal de Campina Grande (Campus de Campina Grande), portadora do

CPF 272 535 384 04, RG 163167-PB, residente à rua João Pequeno, 521, Catolé -  CEP

58 410 150 – Campina Grande –PB.  

 

Campina Grande,   18           de  maio        2016

                                                                        ______________________________________
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ANEXO I

CURSO: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DISCIPLINA: LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS 

Carga Horária: 60h                Créditos: 04        Período: ______
    

AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA PELO DISCENTE 

Caro estudante,

este questionário objetiva avaliar o desenvolvimento e a funcionalidade  da disciplina Leitura e
Produção de Texto, com o intuito de torná-la cada vez mais próxima das práticas acadêmicas
de  uso  da  língua  oral  e  escrita.  Sua  participação  nesta  avaliação  é  importante,  pois  essa
proximidade de interesses depende, em grande parte, de sua contribuição. 
No item I, será avaliada a  atuação do docente no desenvolvimento da disciplina. No item II, seu
próprio desempenho e compromisso como estudante de Ciência da Computação.
O item III destina-se a questões que não tenham sido abordadas nos itens anteriores. Nesse
espaço, você poderá expor sua opinião, fazer comentários, apresentar sugestões e reclamações
de forma mais detalhada. Contamos com sua colaboração!!

I)  AVALIE A ATUAÇÃO DOCENTE

Item avaliado CONCEITO

Insuficiente Regular Bom Excelente
1 Clareza dos objetivos da disciplina
2 Complexidade dos conteúdos da disciplina 
3 Fontes  (bibliográficas,  digitais,  virtuais,  etc.)  de

apoio utilizadas na disciplina
4 Associação entre a teoria e a prática nas aulas
5 Metodologia adotada pelo(a) professor/a
6 Formas de avaliação utilizadas
7 Atendimento extraclasse aos alunos
8 Interesse  e  motivação  do/a  professor/a  pela

disciplina 

II) AVALIE SUA ATUAÇÃO COMO ALUNO 

Item avaliado CONCEITO

Insuficiente Regular Bom Excelente
1 Interesse e motivação pela disciplina
2 Leitura  e  estudo  das  fontes  (bibliográficas,

digitais,  virtuais  etc.)  de  apoio  utilizadas  na
disciplina

3 Participação efetiva nas aulas (com perguntas,
respostas, exemplos etc.)

4 Cumprimento das atividades propostas pelo(a)
professor(a) (exercícios, trabalhos, seminários,
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provas)
5 Encontro  extraclasse  com  o(a)  professor(a)  para

receber orientação, explicação, esclarecimento.
6 Relação interpessoal discente/docente
7 Assiduidade e pontualidade do estudante

III)  OPINIÕES, COMENTÁRIOS, SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES

1.Você considera  importante o ensino da escrita de textos específicos de sua área na disciplina

LPT?

[   ] sim [   ] não  

 Por que?_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

2.  As  atividades  desenvolvidas  ao  longo  da  disciplina  LPT  colaboram  com  outras

disciplinas e/ou atividades acadêmicas? 

[   ]Sim      [  ] Não  

De que forma?___________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

3) Que sugestões você pode apresentar visando a uma contribuição mais efetiva da disciplina

para a formação profissional do graduando  em Ciência da Computação?

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________


