Relatório da Comissão Própria de Avaliação
A Comissão Permanente de
Avaliação
é
um
órgão
obrigatório para todas as
Instituições de Ensino Superior
e tem por objetivo conduzir os
processos de avaliação internos
da instituição, bem como de
sistematizar
e
prestar
as

informações solicitadas pelos
órgãos de supervisão, como o
Conselho
Estadual
de
Educação, além de prover a
administração de informações
necessárias
para
subsidiar
decisões.

Avaliação Institucional 2017
Durante o ano de 2017, foram realizados dois processos de avaliação,
cujos resultados mais importantes se encontram abaixo:
O perfil dos vestibulandos foi
avaliado com participação de
258 candidatos nos vestibulares
realizados
entre
junho
e
novembro de 2017.
Os vestibulandos são cada vez
mais jovens: mais que a metade
(139) têm até 18 anos de idade, e
moram em casa ou apartamento
com pais ou parentes (90%), e
(30%) tem três pessoas que
moram junto. (63%) das famílias
têm de 1,5 a 4,5 salários
mínimos de renda, (55%) dos
candidatos
não
estão
trabalhando
ou
estão
procurando
trabalho,
mas
aumentou o numero de pessoas
(12%) trabalham mais que
40h/semana. O custo da
formação
profissional
será
custeado com recursos próprios
por (64%).
Chama a atenção o número de
pessoas (80%) que tinham um
ótima relação afetiva com as
aulas de educação física na
escola e prazer em fazê-las.

Interessante ressaltar que 75%
dos
candidatos
decidiram
sozinhos pelo curso de EF e o
principal motivo (58%) foi

porque gostam e praticam
atividade física/esportes.
67% deles conheceu a ESEF por
intermédio de amigos e
parentes e 47% escolheu a
ESEF pela fama e tradição.
Ponto para a ESEF!!
São excelentes também os
hábitos de prática de atividade
física e dentre as mais
praticadas estão: treinamento
resistido, balé/dança, lutas e
esportes coletivos.

Dos ingressantes, 22% gostaria
de trabalhar como personal
trainer e 41% em academia
(fitness, musculação, natação...)
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atende às
expectativas
dos alunos.
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A avaliação da instituição pelos
alunos foi em abril e novamente
em outubro de 2017, com
participação de 30% e 26% dos
alunos respectivamente. Essa
avaliação abrangeu três áreas:
da instituição, dos professores e
uma auto avaliação.
Como nos anos anteriores, 92 %
dos alunos se sentem no curso
mais adequado ao seu gosto e
perfil, 48% aproveita mais as
aulas ouvindo e/ou vendo e
anotando, mas 50% só consegue
estudar fora do horário de aula
no máximo três horas por
semana, e menos que 43%
realizam alguns trabalhos
e
estudos voluntários solicitados
pelos professores e os números
que nos surpreendem: 44%
realizam alguns e apenas 22%
fazem todos os trabalhos
solicitados.
Poucos
alunos
participaram
de
eventos
científicos ao longo do ano,
apesar
de
40%
terem
participado em algum projeto
de pesquisa na ESEF e muitos
julgarem muito importantes
para a sua formação. Quanto
aos Projetos de Extensão,
embora
amplamente
divulgados, 26% e 11% alegam
terem outras prioridades ou
desconhecê-los.
52% dos alunos considera a
biblioteca e os serviços de
infraestrutura como excelentes.
Alem disso, a equipe de apoio
foi elogiada e sugestões foram
enviadas
para
a
secretaria/recepção.

No tocante às informações
científicas e sobre a ESEF, 41%
dos alunos acessam a internet
várias vezes por semana e 59%
recebem informações por emails e mensagens trocadas no
WhatsApp da sala. Qual é a
melhor forma de comunicação
hoje em dia?
Os professores receberam, na
sua maioria, avaliações muito
boas dos alunos. Algumas
críticas pontuais contribuirão
para a melhora cada vez mais
do ensino. Considerando a
média dos professores, 91% dos
alunos avaliaram o domínio e a
habilidade em ministrá-lo como
excelente ou satisfatório (não há
a opção “bom”), da mesma
forma como o incentivo à
autonomia
intelectual,
a
contribuição para a formação
integral e a utilização de
critérios claros e coerentes na
avaliação.
Durante o mês de abril, será
realizada mais uma etapa da
avaliação institucional pelos
alunos.
Agradecemos
a
participação de todos que
dedicaram seu tempo! Para que
a sua ESEF melhore cada vez
mais, a participação de todos é
essencial!
Há no site um formulário para a
avaliação
pelos
exalunos/egressos. Nos ajudem,
chamando os seus colegas já
formados
para
participar,
confira como eles estão hoje,
aqueles que se formaram ao
longo desses mais que 45 anos
de existência da ESEF!
PARABÉNS A TODOS OS
ENVOLVIDOS
NESSE
PROCESSO DE AVALIAÇÃO E
POR
AJUDAREM
NO
CRESCIMENTO E MELHORIA
DE NOSSA ESEF!

A
próxima
Avaliação
Institucional vem aí! É a
sua chance de dizer o que
acha que pode melhorar na
ESEF!

Participe e concorra mais
uma vez a um dos valescurso para o Congresso!
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