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Resumo Ver as respostas completas

NOME do Estudante:

Elaine Cristina dos Santos de Jesus Rodrigo Nascimento Leonardo Bruno da Silva Emerson da Silva G. Souza William Marinho Tatiana Silva Nakashima Felipe

Rolin de Moura Pamela Alves Matheus Valentim Gritti Raf ...

Presença nas aulas
abaixo do mínimo exigido < 75% 2 7%

conforme o mínimo exigido = 75% 21 70%

acima do mínimo exigido > 75% 7 23%

Qualidade da presença em sala
presença efetiva 30 100%

presença ausente (estava na realidade com a cabeça noutro lugar) 0 0%

não sei, estou na dúvida, não me lembro, qual é a disciplina mesmo? 0 0%

Participação em sala de aula
participei pouco das discussões. 12 40%

participação média das discussões em sala. 16 53%

participei ativamente das discussões em sala. 2 7%

Leitura dos textos. Tivemos 10 aulas com bibliografia específica, sendo 2 textos indicados por aula (total 20 textos).
li apenas os textos do seminário que realizei. 0 0%

li até 5 textos. 5 17%

li entre 5 a 10 textos. 11 37%

li entre 10 a 15 textos. 10 33%

li entre 15 a 20 textos. 4 13%

li 20 textos. 0 0%

Realização de fichamentos:
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não realizei qualquer fichamento de texto. 1 3%

fichei apenas o texto do meu seminário. 13 43%

fichei alguns textos. 15 50%

fichei muitos textos (entre 10 a 20). 1 3%

Compartilhamento dos fichamentos:
não enviei para a lista eletrônica meu fichamento. 6 20%

enviei para a lista eletrônica. 24 80%

Leitura dos fichamentos realizados pelos colegas:
não li qualquer fichamento dos outros estudantes. 0 0%

li alguns fichamentos enviados pelos colegas. 18 60%

li muitos dos fichamentos compartilhados na lista. 12 40%

Relação disciplina e conteúdos extra-disciplinares. Durante a realização da disciplina:
não pude acompanhar outras discussões ou materiais relacionados à disciplina que circularam pela lista de discussão ou fora d

acompanhei algumas das discussões que circularam pela lista de discussão.

acompanhei as discussões da lista e contribui com novas materiais para a lista da disciplina.

Trabalho final da disciplina
dediquei o mínimo possível para a realização do trabalho. 1 3%

me dediquei parcialmente para a realização do trabalho. 11 37%

me dediquei bastante para a realização do trabalho. 4 13%

me dediquei bastante para o trabalho e fiquei interessado em pesquisar mais sobre o assunto. 14 47%

Como reagi diante de dificuldades ou problemas apresentados pela disciplina?
não intervi, pois os problemas me parecerem sem solução. 1

manifestei minhas dificuldades, críticas ou desacordos para o professor na busca por soluções. 17 57%

não se aplica. 10 33%
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Como você avalia seu desempenho na disciplina:
baixo 1 3%

fiz o suficiente para passar. 1 3%

médio 12 40%

me dediquei bem à disciplina. 13 43%

me dediquei bastante à disciplina. 2 7%

Número de respostas diárias
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