
 

 

 

 

 

MISE: PROFESSOR 

(Questionário para professores do Ensino Superior) 

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

 

Este questionário está relacionado com o processo de 
Ensino/Aprendizagem desenvolvido por si enquanto professor, nesta unidade 
curricular e no corrente 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. 



 

 

Unidade Curricular: __________________________________________________ 

Curso: _____________________________________________________________ 

Sexo Masculino:    Sexo Feminino:  

Anos de experiência docente:_______ 

PRINCÍPIO I 1 2 3 4 NS/NR 

1 (1.1) – Apresentei o/s objectivo/s da unidade curricular 
de forma clara. 

     

2 (1.2) – Informei os estudantes sobre o que deveriam 
aprender durante o semestre para que não ficassem com 
uma ideia errada do que se pretendia que soubessem. 

     

3 (1.1) – Pela forma como os estudantes se comportaram, 
desde o início das aulas, considero que esta unidade 
curricular era muito importante para eles. 

     

4 (1.2) – Os estudantes iniciaram o estudo desta unidade 
curricular com interesse. 

     

5 (1.2) – Desde o princípio que tive uma boa impressão do 
grupo. 

     

6 (1.2) – Achei que os estudantes iriam conseguir obter 
bons resultados nesta unidade curricular. 

     

7 (1.3) – Esforcei-me para apresentar os conteúdos de 
forma interessante e agradável. 

     

8 (1.3) – Procurei saber quais os conhecimentos prévios 
que a turma possuía sobre os conteúdos desta unidade 
curricular. 

     

PRINCÍPIO II 1 2 3 4 NS/NR 

9 (2.1) Disponibilizei os materiais necessários 
(apontamentos, livros, etc.) a tempo, para que os 
estudantes pudessem preparar adequadamente as 
matérias. 

     

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

     

11 (2.1) Apresentei os conteúdos de forma clara, lógica e 
bem organizada. 

     

12 (2.1) Os estudantes não tiveram dificuldade em 
acompanhar a apresentação dos conteúdos. 

     

13 (2.1) Apresentei 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 desenvolvia os temas procurei, 
repetidamente, trabalhar a aplicação dos mesmos. 

     



15 (2.2) Destaquei as ideias principais repetidamente e de 
forma cuidada. 

     

16 (2.2) Recorri ao uso de perguntas durante a exposição 
do(s) tema(s). 

     

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) Encorajei os estudantes a procurarem esclarecer, 
com total liberdade, quaisquer dúvidas que tivessem sobre 
os temas abordados. 

     

20 (2.2) Dei informações claras sobre o horário das tutorias 
e encorajei os estudantes a recorrerem às 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 realizadas foram úteis para que 
os estudantes dominassem melhor os conteúdos 
abordados. 

     

24 (2.3) Utilizei material didáctico diversificado para 
apoiar o ensino (livros, quadro, acetatos, etc.). 

     

25 (2.4) O tempo que dediquei a trabalhar cada um dos 
conteúdos em sala foi adequado. 

     

26 (2.4) O tempo que dediquei às aulas práticas foi 
adequado e bem distribuído. 

     

27 (2.5) Forneci materiais complementares para que os 
estudantes pudessem ampliar e aprofundar os conteúdos 
tratados na aula. 

     

PRINCÍPIO III 1 2 3 4 NS/NR 

28 (3.1) Demonstrei simpatia ou antipatia para com alguns 
estudantes.* 

     

29 (3.1) A comunicação entre o professor e os estudantes 
foi fácil e cordial. 

     

30 (3.1) Reconheço que tive dificuldade em manter, 
durante as aulas, um clima de trabalho propício que 
permitisse tratar os temas de forma desenvolvida e 
eficiente. * 

     

31 (3.2) Incentivei a participação dos estudantes.      

32 (3.2) Incentivei a colaboração entre os estudantes.      

33 (3.3) Mostrei abertura e disponibilidade para dialogar e 
negociar com os estudantes (fixar datas de avaliação, 
prazos, reclamações, atendimentos, etc.). 

     

34 (3.3) Considero que tenho alguma influência sobre os 
estudantes (capacidade para os convencer, persuasão, 
liderança, etc.). 

     

 

 

 

 



PRINCÍPIO IV 1 2 3 4 NS/NR 

35 (4.1) Considero que as tarefas e os conteúdos propostos 
eram adequados para o nível de conhecimentos e 
capacidade dos estudantes. 

     

36 (4.2) Considero que os estudantes possuíam os 
conhecimentos prévios suficientes para poderem 
acompanhar o desenvolvimento dos conteúdos. 

     

37 (4.2) Pelo que me pude aperceber os conteúdos desta 
unidade curricular eram completamente novos para os 
estudantes. * 

     

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

     

39 (4.3) Pelas respostas dos estudantes no(s) 
teste(s)/exame pode-se deduzir que estes se prepararam 
decorando os conteúdos, quase com as mesmas palavras 
dos livros ou dos apontamentos.* 

     

40 (4.4) Consegui manter o interesse e a atenção dos 
estudantes durante as minhas apresentações. 

     

41 (4.5) Os estudantes aumentaram e aprofundaram os 
conteúdos a partir das aulas. 

     

42 (4.5) Os estudantes fizeram apontamentos ou tomaram 
notas enquanto apresentava os conteúdos. 

     

43 (4.5) Os estudantes estavam completamente à vontade 
para colocarem as dúvidas que tivessem na aula. 

     

44 (4.6) De forma geral considero que o baixo 
aproveitamento nesta unidade curricular se deve à falta 
de capacidade dos estudantes. * 

     

45 (4.6) Os estudantes recorreram às tutorias.      

46 (4.7) De forma geral considero que o baixo 
aproveitamento dos estudantes nesta unidade curricular se 
deve ao pouco esforço e dedicação. 

     

47 (4.7) Considero que o tempo que os estudantes dedicam 
ao estudo dos conteúdos é o adequado. 

     

PRINCÍPIO V 1 2 3 4 NS/NR 

48 (5.1) A informação que forneci relativamente à 
correcção dos trabalhos, actividades e exercícios 
realizados durante o desenvolvimento dos temas ajudaram 
os estudantes a dominar melhor os conteúdos. 

     

49 (5.1) Penso que o facto de após o teste alguma matéria 
ser eliminada ou de os trabalhos contarem para nota 
favoreceu a aprendizagem dos estudantes. 

     

50 (5.2) O(s) teste(s)/exame correspondeu(ram) às 
orientações que tinha dado aos estudantes. 

     

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

     

52 (5.2) Considero adequado o tipo de avaliação realizado.      

 

 

 



53 (5.2) O(s) teste(s)/exame estava(m) redigido(s) de 
forma clara e estruturada pelo que considero que os 
estudantes não tiveram 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) Constatei que os estudantes estavam muito 
preocupados com a nota que podiam obter nesta unidade 
curricular.* 

     

56 (5.3) No(s) teste(s)/exame os estudantes apresentam 
menor rendimento porque o facto de estarem nervosos faz 
com que falhem em coisas que noutras circunstâncias 
resolveriam de forma correcta. * 

     

 


