
 

 

 

 

MISE: ESTUDANTE 

(Questionário para estudantes do Ensino Superior) 

Adaptado por Fernando Doménech de Rivas,  Descals y Mora (1997) 

 

Este questionário está relacionado com o processo de 
Ensino/Aprendizagem que desenvolveu para dominar os conteúdos desta 
unidade curricular. As questões que se apresentam procuram conhecer o tipo 
de experiência vivida nesta unidade curricular, durante este semestre. 

Leia com atenção todas as perguntas e assinale a opção (1, 2, 3, 4) que 
melhor reflecte a sua opinião ou o seu ponto de vista sobre o processo 
educativo que foi desenvolvido. A resposta NS/NR destina-se às situações em 
que considera não poder responder à pergunta ou em que esta não se aplique. 

Agradecemos que considere a seguinte escala na sua resposta: 

1  2  3  4  NS/NR 

Concordo 
completamente 

Concordo Discordo Discordo 
Completamente 

Não sabe/         
Não responde 

  Agradecemos a sua sinceridade e colaboração. 



 

PRINCÍPIO I 1 2 3 4 NS/NS 

1 (1.1) – Sabia, claramente, o que tinha que aprender 
nesta unidade curricular. 

     

2 (1.2) – Existe uma forte relação entre o que pensei que  
iria aprender e o que realmente aprendi. 

     

3 (1.1) – Desde o início que considerei que esta unidade 
curricular era muito importante para a minha formação. 

     

4 (1.2) – Os conteúdos abordados eram interessantes.      

5 (1.2) – Fiquei com uma boa impressão do/a professor/a.      

6 (1.2) – Desde o início que pensei que conseguiria obter 
bons resultados nesta unidade curricular. 

     

7 (1.3) – O/A professor/a procurou tratar os conteúdos de 
forma interessante e agradável. 

     

8 (1.3) – O/A professor/a procurou saber quais os 
conhecimentos prévios que a turma possuía sobre os 
conteúdos desta unidade curricular. 

     

PRINCÍPIO II 1 2 3 4 NS/NS 

9 (2.1) Tive acesso atempadamente aos materiais 
necessários (apontamentos, livros, etc.) para poder 
preparar adequadamente as matérias. 

     

10 (2.1) Desenvolvi actividades e exercícios práticos à 
medida que os temas eram apresentados a fim de aplicar e 
compreender melhor os conhecimentos transmitidos.  

     

11 (2.1) O/A professor/a apresentou os conteúdos de 
forma clara, lógica e organizada. 

     

12 (2.1) Foi fácil acompanhar a apresentação que o/a 
professor/a fazia dos conteúdos. 

     

13 (2.1) O/A professor/a apresentou de forma detalhada e 
precisa os conteúdos para o(s) teste(s)/exame e a forma 
em que este(s) seria(m) apresentado(s). 

     

14 (2.1) À medida que o/a professor/a desenvolvia os 
temas procurou trabalhar repetidamente a aplicação dos 
mesmos. 

     

15 (2.2) O/A professor/a identificou as ideias principais 
várias vezes e de forma precisa. 

     

16 (2.2) O/A professor/a fez perguntas durante a 
explicação do tema. 

     

17 (2.2) Houve mais aulas dialogadas e participativas do 
que expositivas. 

     

18 (2.2) Houve mais trabalho de grupo do que trabalho 
individual. 

     

19 (2.2) Considero que o/a professor/a estava disponível 
para me ajudar a tirar qualquer dúvida que pudesse ter 
sobre os temas abordados. 

     

20 (2.2) O/A professor/a deu informações claras sobre o 
horário das tutorias e encorajou-nos a usufruir das 
mesmas. 

     



21 (2.2) Considero que as partes práticas realizadas na 
aula estavam bem estruturadas. 

     

22 (2.2) As partes práticas realizadas nas aulas têm uma 
relação estreita com os conteúdos teóricos abordados. 

     

23 (2.2) As aulas práticas que realizámos foram úteis para 
dominar melhor os conteúdos abordados. 

     

24 (2.3) A fim de facilitar a compreensão dos temas, o/a 
professor/a utilizou materiais e recursos didácticos 
variados (livros, quadro, acetatos, etc.), durante a 
apresentação dos mesmos. 

     

25 (2.4) O tempo que o/a professor/a dedicou a trabalhar 
os conteúdos na sala foi adequado. 

     

26 (2.4) O tempo que o/a professor/a dedicou às aulas 
práticas foi adequado e bem distribuído. 

     

27 (2.5) O/A professor/a forneceu materiais 
complementares para que pudesse ampliar e aprofundar os 
conteúdos tratados na aula. 

     

PRINCÍPIO III 1 2 3 4 NS/NS 

28 (3.1) O/A professor/a manifestou rejeitar ou preferir 
determinados estudantes.* 

     

29 (3.1) A comunicação entre o/a professor/a e os alunos 
foi fácil e cordial. 

     

30 (3.1) O/A professor/a teve dificuldade em manter, 
durante as aulas, um clima de trabalho propício que 
permitisse tratar os temas de forma desenvolvida e 
eficiente. * 

     

31 (3.2) O/A professor/a incentivou a participação dos 
alunos. 

     

32 (3.2) De forma geral posso afirmar que existia na aula 
um bom ambiente de colaboração entre colegas. 

     

33 (3.3) Considero que o/a professor/a apresentou uma 
postura aberta e flexível para dialogar e negociar com os 
estudantes (fixar datas de avaliação, prazos, reclamações, 
atendimentos, etc.) 

     

34 (3.3) O/A professor/a para além da influência que tem 
como docente, tem muito impacto nos estudantes devido 
às suas opiniões, forma de ser, etc. 

     

PRINCÍPIO IV 1 2 3 3 NS/NS 

35 (4.1) Considero que as tarefas e os conteúdos eram 
adequados para os estudantes com o meu nível de 
conhecimentos e capacidades. 

     

36 (4.2) Os conhecimentos prévios que tinha sobre os 
conteúdos desta unidade curricular foram suficientes para 
poder acompanhar as aulas ao longo do semestre. 

     

37 (4.2) Os conteúdos desta unidade curricular eram 
completamente novos para mim. * 

     

38 (4.3) O que mais me interessou nesta unidade curricular 
foi a parte da aplicação ou parte prática.  

     



 

39 (4.3) Preparei-me para o(s) teste(s)/exame decorando 
os conteúdos, quase com as mesmas palavras dos livros ou 
dos apontamentos.* 

     

40 (4.4) Os estudantes escutaram com interesse as 
apresentações do/a professor/a. 

     

41 (4.5) Aprofundei os conteúdos a partir dos 
apontamentos das aulas, recorrendo a outros livros, 
artigos, etc. 

     

42 (4.5) Enquanto o/a professor/a apresentava os 
conteúdos fiz apontamentos e tomei notas. 

     

43 (4.5) Quando tinha dúvidas na aula sentia-me 
completamente à vontade para as colocar. 

     

44 (4.6) Se não tenho melhor aproveitamento nesta 
unidade curricular é porque é uma área em que não sou 
muito bom/boa.* 

     

45 (4.6) Utilizei o espaço de tutoria.      

46 (4.7) Se não tenho melhor aproveitamento nesta 
unidade curricular é porque não dedico o tempo e esforço 
necessários. 

     

47 (4.7) O tempo que dediquei ao estudo dos conteúdos foi 
o adequado para os compreender e dominar. 

     

PRINCÍPIO V 1 2 3 4 NS/NS 

48 (5.1) A informação que recebi relativa à correcção dos 
trabalhos, actividades e exercícios realizados durante o 
desenvolvimento dos temas foram úteis para dominar 
melhor os conteúdos. 

     

49 (5.1) O facto de após o teste alguma matéria poder ser 
eliminada ou de os trabalhos contarem para nota 
favoreceu a minha aprendizagem. 

     

50 (5.2) O(s) teste(s)/exame correspondeu(ram) às 
orientações e indicações dadas pelo/a professor/a. 

     

51 (5.2) Considero que o nível de exigência para passar a 
esta unidade curricular é adequado. 

     

52 (5.2) O tipo de avaliação realizado parece-me 
adequado. 

     

53 (5.2) O(s) teste(s)/exame estava(m) redigido(s) de 
forma clara e estruturada pelo que não tive dificuldade em 
perceber o que era pretendido em cada pergunta. 

     

54 (5.2) Considero adequado o peso atribuído às aulas 
práticas no conjunto desta unidade curricular. 

     

55 (5.3) Fiquei muito preocupado com a nota que podia 
obter nesta unidade curricular.* 

     

56 (5.3) No(s) teste(s)/exame tenho um menor rendimento 
porque o facto de ficar nervoso(a) faz-me falhar em coisas 
que noutras circunstâncias resolveria de forma correcta. * 

     

 


