
                                                                                        
 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA FAMA 

RESULTADO 2021/1 – AUTOAVALIAÇÃO DO ALUNO 

 

Fonte: CPA - FAMA 

QUESTÕES: 

1.Sua assiduidade (frequência) nas aulas remotas é: 

2.Sua pontualidade nas aulas remotas é: 

3.Sua interação e busca para tirar as dúvidas na aula remota é: 

4.O seu esforço para participação nas aulas remotas é: 

5.O seu esforço para resolutividade dos problemas referentes ao acesso remoto é: 

6.O seu comprometimento durante a realização das aulas remotas é:  
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