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CURSO PELO DOCENTE (PROFESSOR E PROFESSOR-TUTOR EAD)  

Gráfico – Avaliação de Desempenho do Coordenador de Curso pelo Docente (Professor e Professor-tutor EaD) 2021– Administração  

 

Fonte: CPA FAMA, 2021. 

QUESTÕES: 

Como você avalia o coordenador do curso no qual você está atua em relação à:  
a) Disponibilidade em atender os professores e professores-tutores EaD 
b) Fornecimento adequado de informações relativas ao curso 
c) Retorno/respostas aos professores ou professores-tutores EaD em relação aos questionamentos ou solicitações realizadas.  
d) Promoção de medidas que contribuem para a melhoria do curso 
e) Gestão compartilhada – condução das reuniões do colegiado e NDE 
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Gráfico – Avaliação de Desempenho do Coordenador de Curso pelo Docente (Professor e Professor-tutor EaD) 2021– Ciências Contábeis 

 

Fonte: CPA FAMA, 2021. 

QUESTÕES: 

Como você avalia o coordenador do curso no qual você está atua em relação à:  
a) Disponibilidade em atender os professores e professores-tutores EaD 
b) Fornecimento adequado de informações relativas ao curso 
c) Retorno/respostas aos professores ou professores-tutores EaD em relação aos questionamentos ou solicitações realizadas.  
d) Promoção de medidas que contribuem para a melhoria do curso 
e) Gestão compartilhada – condução das reuniões do colegiado e NDE 
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Gráfico – Avaliação de Desempenho do Coordenador de Curso pelo Docente (Professor e Professor-tutor EaD)2021– Direito 

 

Fonte: CPA FAMA, 2021. 

QUESTÕES: 

Como você avalia o coordenador do curso no qual você está atua em relação à:  
a) Disponibilidade em atender os professores e professores-tutores EaD 
b) Fornecimento adequado de informações relativas ao curso 
c) Retorno/respostas aos professores ou professores-tutores EaD em relação aos questionamentos ou solicitações realizadas.  
d) Promoção de medidas que contribuem para a melhoria do curso 
e) Gestão compartilhada – condução das reuniões do colegiado e NDE 
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Gráfico – Avaliação de Desempenho do Coordenador de Curso pelo Docente (Professor e Professor-tutor EaD) 2021– Engenharia Civil 

 

Fonte: CPA FAMA, 2021. 

QUESTÕES: 

Como você avalia o coordenador do curso no qual você está atua em relação à:  
a) Disponibilidade em atender os professores e professores-tutores EaD 
b) Fornecimento adequado de informações relativas ao curso 
c) Retorno/respostas aos professores ou professores-tutores EaD em relação aos questionamentos ou solicitações realizadas.  
d) Promoção de medidas que contribuem para a melhoria do curso 
e) Gestão compartilhada – condução das reuniões do colegiado e NDE 
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Gráfico – Avaliação de Desempenho do Coordenador de Curso pelo Docente (Professor e Professor-tutor EaD)2021– Pedagogia 

 

Fonte: CPA FAMA, 2021. 

QUESTÕES: 

Como você avalia o coordenador do curso no qual você está atua em relação à:  
a) Disponibilidade em atender os professores e professores-tutores EaD 
b) Fornecimento adequado de informações relativas ao curso 
c) Retorno/respostas aos professores ou professores-tutores EaD em relação aos questionamentos ou solicitações realizadas.  
d) Promoção de medidas que contribuem para a melhoria do curso 
e) Gestão compartilhada – condução das reuniões do colegiado e NDE 
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Gráfico – Avaliação de Desempenho do Coordenador de Curso pelo Docente (Professor e Professor-tutor EaD) 2021– Psicologia 

 

Fonte: CPA FAMA, 2021. 

QUESTÕES: 

Como você avalia o coordenador do curso no qual você está atua em relação à:  
a) Disponibilidade em atender os professores e professores-tutores EaD 
b) Fornecimento adequado de informações relativas ao curso 
c) Retorno/respostas aos professores ou professores-tutores EaD em relação aos questionamentos ou solicitações realizadas.  
d) Promoção de medidas que contribuem para a melhoria do curso 
e) Gestão compartilhada – condução das reuniões do colegiado e NDE 


