
 
 

RESULTADOS 2022  

 
AUTOAVALIAÇÃO DO ALUNO – ADMINISTRAÇÃO 

 

Fonte: CPA FAMA   

1.Sua assiduidade (frequência) nas aulas é: 
2.Sua pontualidade nas aulas é: 
3. Seu comprometimento com as disciplinas de ensino híbrido é: 
4. O seu comprometimento nas aulas presenciais é:  
5.Sua interação e busca para sanar as dúvidas nas aulas é: 
 



 
 

RESULTADOS 2022  

 
AUTOAVALIAÇÃO DO ALUNO – CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

Fonte: CPA FAMA   

1.Sua assiduidade (frequência) nas aulas é: 
2.Sua pontualidade nas aulas é: 
3. Seu comprometimento com as disciplinas de ensino híbrido é: 
4. O seu comprometimento nas aulas presenciais é:  
5.Sua interação e busca para sanar as dúvidas nas aulas é: 
 



 
 

RESULTADOS 2022  

 
AUTOAVALIAÇÃO DO ALUNO – DIREITO 

 

Fonte: CPA FAMA   

1.Sua assiduidade (frequência) nas aulas é: 
2.Sua pontualidade nas aulas é: 
3. Seu comprometimento com as disciplinas de ensino híbrido é: 
4. O seu comprometimento nas aulas presenciais é:  
5.Sua interação e busca para sanar as dúvidas nas aulas é: 
 



 
 

RESULTADOS 2022  

 
AUTOAVALIAÇÃO DO ALUNO – ENGENHARIA CIVIL 

 

Fonte: CPA FAMA   

1.Sua assiduidade (frequência) nas aulas é: 
2.Sua pontualidade nas aulas é: 
3. Seu comprometimento com as disciplinas de ensino híbrido é: 
4. O seu comprometimento nas aulas presenciais é:  
5.Sua interação e busca para sanar as dúvidas nas aulas é: 
 



 
 

RESULTADOS 2022  

 
AUTOAVALIAÇÃO DO ALUNO – PEDAGOGIA 

 

Fonte: CPA FAMA   

1.Sua assiduidade (frequência) nas aulas é: 
2.Sua pontualidade nas aulas é: 
3. Seu comprometimento com as disciplinas de ensino híbrido é: 
4. O seu comprometimento nas aulas presenciais é:  
5.Sua interação e busca para sanar as dúvidas nas aulas é: 
 



 
 

RESULTADOS 2022  

 
AUTOAVALIAÇÃO DO ALUNO – PSICOLOGIA 

 

Fonte: CPA FAMA  

1.Sua assiduidade (frequência) nas aulas é: 
2.Sua pontualidade nas aulas é: 
3. Seu comprometimento com as disciplinas de ensino híbrido é: 
4. O seu comprometimento nas aulas presenciais é:  
5.Sua interação e busca para sanar as dúvidas nas aulas é: 
 


