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1 - INTRODUÇÃO

A Avaliação Institucional é um processo permanente do qual fazem parte: a Avaliação da
Instituição (externa e interna ou autoavaliação), a Avaliação dos Cursos de Graduação e a Avaliação do
Desempenho dos Estudantes (ENADE). Dessa forma, envolve os dirigentes, professores e alunos, numa
rede caracterizada por processos interdependentes de avaliação: administração, gestão acadêmica,
atividades fins (Ensino, Pesquisa e Extensão), inserção comunitária e imagem institucional.
O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído pela Lei nº
10.861, de 14 de abril de 2004 estabeleceu, em seu Art. 11 e 12, a formação da Comissão Própria de
Avaliação - CPA, em cada instituição de ensino superior. As Comissões Próprias de Avaliação (CPA’s)
são responsáveis pela coordenação dos processos internos de avaliação da Instituição (autoavaliação).
Neste relatório apresentamos parte da avaliação realizada pela CPA/UNIVALE com alunos dos
Cursos de Graduação – Presencial e EaD, no período de 05 a 10 de maio de 2020.
A referida avaliação foi realizada em atendimento à Pró-reitora Acadêmica – PROGRAD e a
Assessoria de Graduação – ASGRAD da UNIVALE, para a avaliação da aprendizagem com aulas
remotas tendo em vista a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar
a situação de pandemia do Novo Coronavírus – COVID 19, conforme o estabelecido na Portaria
UNIVALE 019/2020 e os termos da Portaria do Ministério da Educação nº 343 de 17 de março de 2020.
Os objetivos desta avaliação são:
 Retratar a aprendizagem nos cursos de graduação considerando os meios e tecnologias de
informação e comunicação utilizadas para o aprendizado das disciplinas;
 A disponibilidade dos professores para orientação de estudos online;


O grau de satisfação dos alunos, quanto à aprendizagem, através de estudos com aulas
remotas.

Para facilitar o alcance dos objetivos, apresentamos neste documento, tabelas e gráficos que
ilustram os resultados dos itens avaliados pelos alunos, em relação aos principais indicadores avaliados

2 – METODOLOGIA

Para o planejamento da referida avaliação, a CPA/UNIVALE se reuniu Assessoria de Graduação
– ASGRAD e o Departamento de Informática – DISGI para definições do processo de avaliação.
A metodologia foi baseada em etapas, a saber:
 Levantamento de dados para a avaliação;


Definição da estrutura do instrumento de avaliação;



Estruturação do instrumento de avaliação no Sistema TOTVS – Pesquisa e Avaliação;



Disponibilização e encerramento da avaliação

 Elaboração de planilhas e relatórios;


Entrega de planilhas e relatórios com resultados gerais da avaliação.

3 - TABULAÇÃO DOS RESULTADOS

Após o preenchimento dos instrumentos e a disponibilização de planilhas com os resultados,
procedeu-se a tabulação e o tratamento dos dados, visando estabelecer um parâmetro comum para análise
dos resultados obtidos. Foram construídos tabelas e gráficos dos resultados dos indicadores avaliados
pelos alunos dos Cursos de Graduação, considerando cada pergunta do instrumento de avaliação e os
comentários, sugestões e elogios.
As informações relacionadas aos quantitativos de respostas registradas neste relatório, referem-se
ao total das respostas para UNIVALE e para cada curso em cada indicador avaliado, considerando todas
as respostas atribuídas pelos alunos às disciplinas que o mesmo esta cursando no segundo semestre de
2020 e seus respectivos professores.

4 - ANÁLISE DOS RESULTADOS – UNIVALE

Os resultados dos indicadores avaliados são apresentados a seguir através de tabelas e gráficos
considerando cada indicador avaliado em todos os Cursos de Graduação – Presencial e EaD, da
UNIVALE.
Ressaltamos que, mesmo tendo o grau de adesão ficado abaixo do desejado, os resultados
apresentados são substanciais e, certamente muito contribuirão para a Gestão da UNIVALE na tomada
de decisão e correção de rumos.

4. 1 – Indicador 1 - Tabela e Gráfico.

Cursos de Graduação –
Presencial e EaD – UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

390 37 625
817 176
8,63 0,82 13,83 18,08 3,89

porcentagem

Cursos de Graduação – Presencial e EaD - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00

16,04

18,10

17,50

8,63

0,82

13,83

18,08
3,89

3,1

1
Pergunta

4. 2 – Indicador 2 - Tabela e Gráfico.

Cursos de Graduação – Presencial e EaD UNIVALE - Avaliação Aulas remotas

Opções de resposta - (%)

Total das repostas

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Outros

Google classroom

818 791
18,10 17,50

Atividades de aprendizagem online

725
16,04

Podcasts

Aulas ao vivo com seu
professor (lives)

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

Links de vídeos para melhor
compreensão do conteúdo

Quais meios e tecnologias de
informação e comunicação foram
utilizadas para contribuir para
aprendizado dos conteúdos nesta
disciplina?

Vídeo aulas do seu
professor

Envio de materiais para leitura

Opções de resposta - (%)

140 4.519
3,1 100

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

857 148 54 92
65,12 11,25 4,10 6,99

Sem condições de
opinar/
Não se aplica
Total
das respostas

Nunca

Esporadicamente

Às vezes

Sempre

O Professor esteve online, no horário de aula desta
disciplina, para orientar seus estudos e retirar suas
dúvidas?

165
12,54

1.316
100

Cursos de Graduação – Presencial e EaD - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas
100,00
Porcentagem

80,00

65,12

Sempre

60,00

Às vezes
40,00
20,00

Exporadicamente
11,25

4,10

6,99

12,54

Nunca
Sem condições de opinar

0,00
1
Pergunta

4. 3 – Indicador 3 - Tabela e Gráfico.

Cursos de Graduação – Presencial e EaD UNIVALE - Avaliação Aulas remotas

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

497
37,77

458
220
141
34,80 16,72 10,71

Total
das respostas

Parcialmente
satisfatória

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Como você avalia sua aprendizagem neste
momento de estudos com aulas remotas?

Totalmente
satisfatória

Insatisfatória

Opções de resposta - (%)

1.316
100

Cursos de Graduação – Presencial e EaD - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas
100,00

Porcentagem

80,00
60,00
40,00

Totalmente Satisfatório
37,77

34,80

Parcialmente Satisfatório
16,72

20,00

Insatisfatório
10,71

Sem condições de opinar

0,00
1
Pergunta

5 - ANÁLISE DOS RESULTADOS POR CURSO

Os resultados dos indicadores avaliados são apresentados a seguir através de tabelas e gráficos
considerando cada indicador avaliado e os comentários sugestões e elogios por Curso de Graduação –
Presencial e EaD, da UNIVALE.

5. 1 - CURSO DE ADMINISTRAÇÃO

5. 1. 1 – Indicador 1 - Tabela e Gráfico.
Cursos de Administração
Avaliação Aulas remotas

Outros

Sem condições de opinar/
Não se aplica

0 17 17
0 19 19

1
1

2
2,27

Total das respostas

Google classroom

Atividades de aprendizagem online

8
9,09

Podcasts

16 18
18,2 20

Aulas ao vivo com seu
professor (lives)

Links de vídeos para melhor
compreensão do conteúdo

9
10

Envio de materiais para leitura

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

Vídeo aulas do seu
professor

Quais meios e tecnologias de informação e
comunicação foram utilizadas para contribuir
para aprendizado dos conteúdos nesta
disciplina?

Opções de resposta - (%)

88
100

porcentagem

Cursos de Administração
Avaliação Aulas remotas
100
80
60
40
20
0

10

18,2

20

9,09

19

19
1

0

2,27

1
Pergunta

5. 1. 2 – Indicador 2 - Tabela e Gráfico.

Cursos de Administração
Avaliação Aulas remotas

Esporadicamente

Nunca

17
85

1
5

0
0

0
0

2
10

Total
das respostas

Às vezes

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

Sempre

O Professor esteve online, no horário de aula desta
disciplina, para orientar seus estudos e retirar suas
dúvidas?

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Opções de resposta - (%)

20
100

Curso de Administração - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas
100

85

Porcentagem

80
Sempre

60

Às vezes
40
20

Esporadicamente
5

10
0

0
1
Pergunta

0

Nunca
Sem condições de opinar

5. 1. 3 – Indicador 3 - Tabela e Gráfico.

Cursos de Administração
Avaliação Aulas remotas

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

Total
das respostas

Sem condições de opinar
/Não se aplica
1
5,00

Como você avalia sua aprendizagem neste momento de
estudos com aulas remotas?

Parcialmente satisfatória

8
10
1
40,00 50,00 5,00

Totalmente satisfatória

Insatisfatória

Opções de resposta - (%)

20
100

Curso de Administração - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas
100

Porcentagem

80
60

50

Totalmente Satisfatório

40

Parcialmente Satisfatório

40

Insatisfatório

20

5

5

Sem condições de opinar

0
1
Pergunta

5. 1. 4 – Comentários, sugestões e elogios (transcritos na íntegra).

- Os métodos estão sendo aplicados corretamente, as aulas tem sido prestativa para os alunos,
conseguirmos entregar todas as atividades, as dúvidas são todas esclarecidas, ótimo trabalho
professora Elizabete.
- Professora dedicada!
- Adoro essa professora, ensina devagar e muito bem!!!
- Professor top das galáxias, e super dedicado! E principalmente flexível.
- Professora Excelente!

5. 2 - CURSO DE AGRONOMIA

5. 2. 1 – Indicador 1 - Tabela e Gráfico.
Curso de Agronomia - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Podcasts

Atividades de aprendizagem online

Google classroom

9
18

2
4

1
2

1
2

13 7
25 14

Total das respostas

Links de vídeos para melhor
compreensão do conteúdo

12
24

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Envio de materiais para leitura

6
12

Outros

Aulas ao vivo com seu
professor (lives)

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

Vídeo aulas do seu
professor

Quais meios e tecnologias de informação e
comunicação foram utilizadas para
contribuir para aprendizado dos conteúdos
nesta disciplina?

Opções de resposta - (%)

0
0

51
100

Curso de Agronomia – UNIVALE
Avaliação Aulas remotas
porcentagem

100
80
60
40
20

12

24

25

18
4

2

2

14
0

0
1
Pergunta

5. 2. 2 – Indicador 2 - Tabela e Gráfico.
Curso de Agronomia - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

O Professor esteve online, no horário de aula desta
disciplina, para orientar seus estudos e retirar suas
dúvidas?

Sempre

Às vezes

Esporadicamente

Nunca

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Total das respostas

Opções de resposta - (%)

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

10
71

0
0

0
0

0
0

4
29

14
100

Curso de Agronomia - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Porcentagem

100
71

80

Sempre

60

Às vezes

40

29

20

0

0

Esporadicamente

0

Nunca

0

Sem condições de opinar

1
Pergunta

5. 2. 3 – Indicador 3 - Tabela e Gráfico.
Curso de Agronomia - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

8 6
57 43

Total das respostas

0
0

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Parcialmente satisfatória

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

Insatisfatória

Como você avalia sua aprendizagem neste momento de
estudos com aulas remotas?

Totalmente satisfatória

Opções de resposta - (%)

0
0

14
100

Curso de Agronomia - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Porcentagem

100
80
57

60

Totalmente Satisfatório

43

Parcialmente Satisfatório

40
20

Insatisfatório
0

0

0

Sem condições de opinar

1
Pergunta

5. 2. 4 – Comentários, sugestões e elogios (transcritos na íntegra).
- Sem registro.

5. 3 - CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO

5. 3. 1 – Indicador 1 - Tabela e Gráfico.

Curso de Arquitetura e Urbanismo UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

23
12

9
5

29 31 13
15 16 7

Curso de Arquitetura e Urbanismo – UNIVALE
Avaliação Aulas remotas
100

porcentagem

80
60
40
20

13

16

17

12

15
5

0
1
Pergunta

16
7

2

Total das respostas

Atividades de aprendizagem online

33
17

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Podcasts

31
16

Outros

Links de vídeos para melhor
compreensão do conteúdo

26
13

Google classroom

Envio de materiais para leitura

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

Aulas ao vivo com seu
professor (lives)

Quais meios e tecnologias de informação e
comunicação foram utilizadas para contribuir
para aprendizado dos conteúdos nesta
disciplina?

Vídeo aulas do seu
professor

Opções de resposta - (%)

3
2

198
100

5. 3. 2 – Indicador 2 - Tabela e Gráfico.

Curso de Arquitetura e Urbanismo - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

O Professor esteve online, no horário de aula desta
disciplina, para orientar seus estudos e retirar suas
dúvidas?

Sempre

Às vezes

Esporadicamente

Nunca

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Total das respostas

Opções de resposta - (%)

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

32
86

2
5

0
0

0
0

3
8

37
100

Curso de Arquitetura e Urbanismo - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas
100

86

Porcentagem

80
Sempre

60

Às vezes
40
20

Esporadicamente
5

0

0

Nunca

8

Sem condições de opinar

0
1
Pergunta

5. 3. 3 – Indicador 3 - Tabela e Gráfico.

19 12
51 32

Total das respostas

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

Sem condições de
opinar/
Não se aplica

Como você avalia sua aprendizagem neste momento de
estudos com aulas remotas?

Insatisfatória

Parcialmente satisfatória

Opções de resposta - (%)

Totalmente satisfatória

Curso de Arquitetura e Urbanismo- UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

3
8

3
8

37
100

Curso de Arquitetura e Urbanismo - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas
100

Porcentagem

80
60
40

51

Totalmente Satisfatório
Parcialmente Satisfatório

32

Insatisfatório

20

8

8

Sem condições de opinar

0
1
Pergunta

5. 3. 4 – Comentários, sugestões e elogios (transcritos na íntegra).

- cobra e incentiva a melhorar para um bom trabalho e desenvolvimento, Parabéns.
- cobrança e dicas para desenvolvimento, excelente
- excelente divisão com sua colega Simone para nosso entendimento
- cobrança e dicas satisfatórias
- busca deixar clara a matéria para um bom entendimento e aprendizagem de maneira clara
e satisfatória
- ele busca saber se estamos entendendo de maneira a entendemos e aprendemos de maneira
clara
- boa interação, matéria de qualidade e boas referencias, sem reclamações
- ela nós estimula a aprender e desenvolver nosso próprio conceito para uso futuro
- rogerio sempre deu as aulas corretamente, porem sao extremamente dificil de entender
online
- As aulas do professor Clenio eram boas, porem esse sistema ead é pessimo

5. 4 - CURSO DE BACHARELADO EM JORNALISMO

5. 4. 1 – Indicador 1 - Tabela e Gráfico.
Curso de Bacharelado em Jornalismo
UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Envio de materiais para leitura

Links de vídeos para melhor
compreensão do conteúdo

Podcasts

Atividades de aprendizagem online

Google classroom

Outros

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Total das respostas

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

Aulas ao vivo com seu
professor (lives)

Quais meios e tecnologias de informação e
comunicação foram utilizadas para contribuir
para aprendizado dos conteúdos nesta
disciplina?

Vídeo aulas do seu
professor

Opções de resposta - (%)

9
20

13
28

7
15

3
7

0
0

9
20

3
7

1
2

1
2

46
100

porcentagem

Curso de Bacharelado em Jornalismo
UNIVALE
Avaliação Aulas remotas
100
80
60
40
20
0

20

28

15

20

7

7

0

2

2

1
Pergunta

5. 4. 2 – Indicador 2 - Tabela e Gráfico.
Curso de Bacharelado em Jornalismo UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

8 3 2
57 21 14

0
0

Sem condições de
opinar/
Não se aplica
Total das respostas

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

Nunca

Esporadicamente

O Professor esteve online, no horário de aula desta
disciplina, para orientar seus estudos e retirar suas
dúvidas?

Sempre

Às vezes

Opções de resposta - (%)

1
7

14
100

Porcentagem

Curso de Bacharelado em Jornalismo
UNIVALE
Avaliação Aulas remotas
100
80
60
40
20
0

Sempre

57

Às vezes

21

14

7

0

Esporadicamente
Nunca

1

Sem condições de opinar

Pergunta

5. 4. 3 – Indicador 3 - Tabela e Gráfico.

Como você avalia sua aprendizagem neste momento de
estudos com aulas remotas?

Parcialmente satisfatória

Insatisfatória

Sem condições de opinar
/Não se aplica

Total das respostas

Opções de resposta - (%)

Totalmente satisfatória

Curso de Bacharelado em Jornalismo - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

3
21

7
50

3
21

1
7

14
100

Porcentagem

Curso de Bacharelado em Jornalismo
UNIVALE
Avaliação Aulas remotas
100
80
60
40
20
0

50

Totalmente Satisfatório

21

21

7

Parcialmente Satisfatório
Insatisfatório

1

Sem condições de opinar

Pergunta

5. 4. 4 – Comentários, sugestões e elogios (transcritos na íntegra).
- Jornalismo não tem aula com ele.

5. 5 - CURSO DE BACHARELADO EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA

5. 5. 1 – Indicador 1 - Tabela e Gráfico.
Curso de Bacharelado em Publicidade e
Propaganda - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Atividades de aprendizagem online

5
9

0
0

8 9
15 17

Total das respostas

Podcasts

9
17

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Links de vídeos para melhor
compreensão do conteúdo

12
23

Outros

Envio de materiais para leitura

10
19

Google classroom

Aulas ao vivo com seu
professor (lives)

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

Vídeo aulas do seu
professor

Quais meios e tecnologias de informação e
comunicação foram utilizadas para contribuir
para aprendizado dos conteúdos nesta
disciplina?

Opções de resposta - (%)

0
0

0
0

53
100

porcentagem

Curso de Bacharelado em Publicidade e Propaganda
UNIVALE
Avaliação Aulas remotas
100
80
60
40
20
0

19

23

17

9

17

15
0

0

0

1
Pergunta

5. 5. 2 – Indicador 2 - Tabela e Gráfico.
Curso de Bacharelado em Publicidade e Propaganda
UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Esporadicamente

Nunca

12
100

0
0

0
0

0
0

Sem condições de
opinar/
Não se aplica
Total das respostas

Às vezes

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

Sempre

O Professor esteve online, no horário de aula desta
disciplina, para orientar seus estudos e retirar suas
dúvidas?

Opções de resposta - (%)

0
0

12
100

Porcentagem

100

Curso de Bacharelado em Publicidade e Propaganda
UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

100
80
60
40
20
0

Sempre
Às vezes
0

0

0

Esporadicamente

0

Nunca
1

Sem condições de opinar

Pergunta

5. 5. 3 – Indicador 3 - Tabela e Gráfico.

Como você avalia sua aprendizagem neste momento de
estudos com aulas remotas?

Parcialmente satisfatória

Insatisfatória

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Total das respostas

Opções de resposta - (%)

Totalmente satisfatória

Curso de Bacharelado em Publicidade e Propaganda
UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

11
92

0
0

1
8

0
0

12
100

Porcentagem

Curso de Bacharelado em Publicidade e Propaganda
UNIVALE
Avaliação Aulas remotas
100
80
60
40
20
0

92
Totalmente Satisfatório
8

0
1

Parcialmente Satisfatório
0

Insatisfatório
Sem condições de opinar

Pergunta

5. 5. 4 – Comentários, sugestões e elogios (transcritos na íntegra).
- Sem registro.

5. 6 - CURSO DE BIOMEDICINA

5. 6. 1 – Indicador 1 - Tabela e Gráfico.

Curso de Biomedicina - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

1
3

0
0

6 7 5
17 20 14

porcentagem

Curso de Biomedicina – UNIVALE
Avaliação Aulas remotas
100
80
60
40
20
0

17

17

11

20

17
3

14

0

0

1
Pergunta

5. 6. 2 – Indicador 2 - Tabela e Gráfico.
Curso de Biomedicina - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Sem condições de
opinar/
Não se aplica

Total das respostas

5 2
63 25

Nunca

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

Esporadicamente

O Professor esteve online, no horário de aula desta
disciplina, para orientar seus estudos e retirar suas
dúvidas?

Sempre

Às vezes

Opções de resposta - (%)

0
0

0
0

1
13

8
100

Total das respostas

Atividades de aprendizagem online

4
11

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Podcasts

6
17

Outros

Links de vídeos para melhor
compreensão do conteúdo

6
17

Google classroom

Envio de materiais para leitura

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

Aulas ao vivo com seu
professor (lives)

Quais meios e tecnologias de informação e
comunicação foram utilizadas para contribuir
para aprendizado dos conteúdos nesta
disciplina?

Vídeo aulas do seu
professor

Opções de resposta - (%)

0
0

35
100

Curso de Biomedicina - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas
Porcentagem

100
80

63

Sempre

60

Às vezes

40

25

Esporadicamente

13

20

0

0

Nunca

0

Sem condições de opinar

1
Pergunta

5. 6. 3 – Indicador 3 - Tabela e Gráfico.

Curso de Biomedicina - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Insatisfatória

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Total das respostas

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

2 4
1
25 50 12,5

1
12,5

8
100

Parcialmente satisfatória

Como você avalia sua aprendizagem neste momento de
estudos com aulas remotas?

Totalmente satisfatória

Opções de resposta - (%)

Curso de Biomedicina - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas
Porcentagem

100
80
50

60
40

Totalmente Satisfatório
Parcialmente Satisfatório

25
12,5

20
0

12,5

Insatisfatório
Sem condições de opinar

1
Pergunta

5. 6. 4 – Comentários, sugestões e elogios (transcritos na íntegra).
- Sem registro

5. 7 - CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS

5. 7.1 – Indicador 1 - Tabela e Gráfico.

Curso de Ciências Contábeis - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Atividades de aprendizagem online

18
11

1
1

16 33 12
10 20 7

Total das respostas

Podcasts

32
19

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Links de vídeos para melhor
compreensão do conteúdo

25
15

Outros

Envio de materiais para leitura

19
11

Google classroom

Aulas ao vivo com seu
professor (lives)

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

Vídeo aulas do seu
professor

Quais meios e tecnologias de informação e
comunicação foram utilizadas para contribuir
para aprendizado dos conteúdos nesta
disciplina?

Opções de resposta - (%)

11
7

167
100

porcentagem

Curso de Ciências Contábeis – UNIVALE
Avaliação Aulas remotas
100
80
60
40
20
0

11

15

19

11

1

20

10

7

7

1
Pergunta

5. 7. 2 – Indicador 2 - Tabela e Gráfico.

Curso de Ciências Contábeis - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Total das respostas

0
5
0 8,33

Sem condições de
opinar/
Não se aplica

36
4
60 6,667

Nunca

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

Esporadicamente

O Professor esteve online, no horário de aula desta
disciplina, para orientar seus estudos e retirar suas
dúvidas?

Sempre

Às vezes

Opções de resposta - (%)

15
25

60
100

Curso de Ciências Contábeis - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Porcentagem

100,0
80,0

60,0

Sempre

60,0

Às vezes

40,0

25,0

20,0

6,7

0,0

Esporadicamente

8,3

Nunca

0,0

Sem condições de opinar

1
Pergunta

5. 7. 3 – Indicador 3 - Tabela e Gráfico.

Curso de Ciências Contábeis - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Insatisfatória

27
45

8
13

Total das respostas

7
12

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

Parcialmente satisfatória

Como você avalia sua aprendizagem neste momento de
estudos com aulas remotas?

Totalmente satisfatória

Opções de resposta - (%)

18
30

60
100

Curso de Ciências Contábeis - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas
100

Porcentagem

80
60

Totalmente Satisfatório

45

40
20

30
13

12

Parcialmente Satisfatório
Insatisfatório
Sem condições de opinar

0
1
Pergunta

5. 7. 4 – Comentários, sugestões e elogios (transcritos na íntegra).

- Só tivemos uma aula com ele, por isso, não consigo avaliar a aprendizagem ainda.
- Por mais que a Glaucia é uma das professoras mais ausentes quando se trata de aulas ao vivo,
me surpreendo com a forma que ela SEMPRE esclarece as duvidas, sempre que preciso de ajuda
ela esta disposta e me liga ou explica pelo Whatsapp. É sensacional, saudades dela.
- É uma boa professora.
- Ótima professora
- Bom, na questão 2 eu preferi não marcar para explicar aqui. Estava conversando com uns
colegas sobre o método de ensino da Elizabete e eles também notaram que ela nos confunde
muito quando vai tentar tirar as duvidas, ela esta sempre pronta pra nos responder no whatsapp
sim mas nao consegue esclarecer nossas duvidas, tanto que uma vez nós duas ate "discutimos"
pois eu estava tentando mostrar que o que ela estava apontando de errado na minha atividade nao
correspondia com o que ela tinha dado no material e ela perdeu a paciência, sendo que apontava
um erro e eu mostrava que pra mim nao estava errado e ela mudava o posicionamento. - É uma
boa professora sim mas nao consegue tirar as minhas duvidas, tanto que quase pulei de felicidade
na ultima atividade dela que consegui fazer e agrada-la. Espero que eu consiga aprender a matéria
dela com mais facilidade agora.
- Ótima professora e um bom ensinamento.
- Sensacional. Tira minhas duvidas sempre.
- É um bom professor.
- O professor super atencioso, sempre dando muita atenção as dúvidas.
- O ensinamento é muito bom.
- Ótima professora, super atenciosa, sempre nos ajudando e nos instruindo nessa fase nova de
aprendizado.
- Acho a materia um pouco dificil, por isso marquei que minha aprendizagem esta parcialmente
satisfatória, tirando isso, é uma otima professora e sempre tira as minhas duvidas.
- È uma boa professora.
-A professora Ângela criou um grupo de WhatsApp, para passar as informações acerca de Atividades
Complementares, estando a disposição para sanar as dúvidas!
- A professora Ângela criou um grupo de WhatsApp, para passar as informações acerca de
Estágio, estando a disposição para sanar as dúvidas!
- Peço ao professor se caso houver outra avaliação, que reconsidere o tempo da avaliação, pois

como estamos em casa muitas coisas fogem do controle e o horário de trabalho de alguns foi
modificado.
- Foi utilizado pelo professor Saul uma metodologia que não agradou a turma, posteriormente
trocou o método para aulas gravadas o que melhorou!
- O professor Marcelo começou a utilizar o AVA da Univale para passar a matéria e não me
agradou muito tendo em vista que não seria assim se a aula fosse presencial, porém, mudou para
aulas gravadas que ficou bem próximo do jeito aplicado anteriormente, ele explicando e tirando
as dúvidas sempre que possível!
- Robson é um bom professor, instiga o aluno a não ver apenas o óbvio e está sempre disposto a
ajudar, porém como a matéria envolve cálculos, acredito que se houvesse aulas pelo Meet seria
mais fácil a compreensão. Matérias teóricas até consigo compreender, mas a prática preciso muito
do auxilio do professor, pois tenho muita dificuldade de aprender.
- O professor Vinicius disponibilizou manual do Sebrae, relacionado ao Plano de Negócio para
que fosse feito o inicio do trabalho do TCC, sendo que estava disponível para tirar as dúvidas
sempre que necessário!
- A plataforma do CUBOZ é muito boa, mas o que parece que se espera são apenas números de
aulas assistidas para maior pontuação do NAF, tem conteúdos lá que são ótimos, mas não temos
tempo total da forma que é cobrada para assistir todos os vídeos. Acredito que o professor deveria
selecionar apenas os vídeos que são direcionados a disciplina e que os demais ficaria conforme a
curiosidade de cada aluno.
- O professor Sergio utilizou da plataforma CUBOZ de vídeos gravados com temas relacionados
a matéria em especifico e permitiu também que os atendimentos de Declaração de MEI, IRPF e
outros fossem realizados, tendo em vista que os mesmo foram prorrogados e não suspensos!
- Houve somente uma aula do professor Helberty, tendo em vista portaria do MEC que proibiu
as aulas em laboratório fossem ministradas remotamente. Mesmo assim, quando foi feita foi com
excelência!

5. 8 - CURSO DE DIREITO

5. 8. 1 – Indicador 1 - Tabela e Gráfico.
Curso de Direito - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

98
8

5
0

Total das respostas

Podcasts

261
22

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Links de vídeos para melhor
compreensão do conteúdo

246
21

Outros

Envio de materiais para leitura

208
17

Google classroom

Aulas ao vivo com seu
professor (lives)

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

Atividades de aprendizagem online

Quais meios e tecnologias de informação e
comunicação foram utilizadas para contribuir
para aprendizado dos conteúdos nesta
disciplina?

Vídeo aulas do seu
professor

Opções de resposta - (%)

44
4

1.197
100

161 120 54
13 10 5

porcentagem

Curso de Direito – UNIVALE
Avaliação Aulas remotas
100
80
60
40
20
0

17

21

22

8

0

13

10

5

4

1
Pergunta

5. 8. 2 – Indicador 2 - Tabela e Gráfico.
Curso de Direito - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Total das respostas

Nunca

Esporadicamente

Às vezes

263 50 18 15
66 13 5 4

Sem condições de
opinar/
Não se aplica

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

Sempre

O Professor esteve online, no horário de aula desta
disciplina, para orientar seus estudos e retirar suas
dúvidas?

Opções de resposta - (%)

54
14

400
100

Curso de Direito - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas
100
Porcentagem

80

66

Sempre

60

Às vezes
40

Esporadicamente
14

13

20

5

Nunca

4

Sem condições de opinar

0
1
Pergunta

5. 8. 3 – Indicador 3 - Tabela e Gráfico.

Curso de Direito - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Insatisfatória

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Total das respostas

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

Parcialmente satisfatória

Como você avalia sua aprendizagem neste momento de
estudos com aulas remotas?

Totalmente satisfatória

Opções de resposta - (%)

147
37

128
32

82
21

43
11

400
100

Curso de Direito - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Porcentagem

100
80
60
40

Totalmente Satisfatório
37

32

Parcialmente Satisfatório
21
11

20

Insatisfatório
Sem condições de opinar

0
1
Pergunta

5. 8. 4 – Comentários, sugestões e elogios (transcritos na íntegra).
- o melhor professor que ja tive.
- O professor Haruf é um excelente profissional. Em todas as suas aulas ele manda a preparação e o
que iremos estudar, com os materiais e videos necessários. Não tenho o que reclamar dele.
- Ele organiza um cronograma da aula para a turma, o que nos deixa menos perdidos.
- além de estarmos atrasados na matéria, eu nao entendo nada que ela fala.
-Falta organização nas atividades que ela manda a gente fazer. As vezes nem ela lembre - se passou
a atividade ou não.
- Ele sempre esta disponível para tirar dúvidas
- As aula do professor Alyson são muito boas. Ele utiliza de slides em seus vídeos aulas o que facilita
o aprendizado.
- Compreensiva com a nossa dificuldade com essa nova rotina. Nos auxilia o máximo
- A prof. Sara tem se esforçado muito para levar o conteúdo aos alunos, mas este tipo de aprendizado
me uma perda de tempo
- As aulas do professor são muito boas, seus vídeos com edição contribuem para o aprendizado.
Ademais, sempre que precisei de suporte ele me ajudou.
- Sempre disponível para nos auxiliar, mesmo fora do horário da sua aula.
- é um ótimo professor
- Excelente professor.
- Ótimo professor, trouxe vários conteúdos interessantes que facilitaram o aprendizado, muito boa
explicação.
- Excelente professora, explicações maravilhosas e não deixa desejar em exatamente nada.
- É uma excelente profissional, apresenta o conteúdo de uma maneira tão eficaz que nos faz amar a
matéria e a área.
- Excelente professora! Uma das matérias que mais gosto e aprendo com muita facilidade. Agradeço
a dedicação.
- Bom professor.
- Ótimo professor.
- Boa professora.
- Maravilhosa, não tenho muito o que falar, pois é uma ótima professora e todos sabem, amo as aulas
dela.
- Excelente professor, com uma ótima explicação, trouxe atividades complementares para fixar o
aprendizado (jogo). Muito bom!
- Ótimo professor.

- O melhor professor, está sempre disposto a ajudar os alunos e deixa sempre o conteúdo de uma
maneira fácil para o aprendizado.
- Professor maravilhoso, muito atencioso e sempre disponível!
- Eu agradeço a dedicação do professor Diego para conosco alunos, por estar sempre passando seu
conteúdo de uma forma mais fácil de compreensão.
- Excelente professor, com explicações claras, cita bastante exemplos para compreender melhor o
conteúdo.
- Excelente professor, foi um dos professores que a turma mais tem entusiasmo para participar da
aula online
- Excelente explicação, está sempre disposta a sanar dúvidas, explica de forma clara e objetiva
- Professor muito bom, porém tenho dificuldade na matéria, não por ele não saber explicar, mas pela
forma online que deixam muitas duvidas no ar
- Professora muito compreensiva, e está sempre disposta a sanar as dúvidas
- Excelente jogo remoto para fixação de conteúdo.
- Excelente Professor
- Professor Otávio é um exímio professor, capacitado, bom ensinador, interage muitíssimo bem com
todos. Ficamos preocupados com a ausência de aulas online, mas os vídeos mandados satisfizeram
a necessidade, os materiais de apoio também. Um grande professor. Sou admirador dele pelo seu
conhecimento e tranquilidade que tem de desenvolver suas aulas.
- Professor Felipe é um professor de ponta, com altíssima capacidade, fala com muita propriedade,
tem uma segurança pouco vista em outros professores. O que diria com relação ao que ele poderia
melhorar seria no volume de sua voz, que as vezes é alto a ponto de com 30 minutos de aula me
atordoa, e também os vícios na fala que sempre no lugar de uma pausa, são trocadas por um ruído
com AN, É, e isto desfoca o aluno. Sinceramente houve um dia que contei, foram mais de 50. Isto
prejudica e tira a atenção. No mais, é amigo, gente boa, capaz e comprometido com o que faz.
- Não sei quem é.
- Professora Sara é outra professora que dispensa comentários. Excelente professora, completa. Nota
100
- Professorzão, gente boa, ajuda a turma, chama a atenção, só cobra o necessário, incentivador. tenho
prazer de ser seu aluno. Ponto a ressaltar é o fato de termos ouvido muito ele num tom de brincadeira,
sucedida por uma pergunta e, quando não se obtinha a resposta, ou a resposta não era correta,
ouvimos muitas vezes, "vocês não sabem nada". Foi assunto entre nós alunos desde o início da
turma. Mas exceto isto a gente vê no Dr. Haruf um Paifessor.

- Poucos comentário preciso fazer sobre esta professora. Resumiria em dizer que é o tipo de
professora completa. Nota 100 em tudo.
- Mesmo em meio à pandemia não deixou a qualidade das aulas caírem, passa o conteúdo
extremamente bem e sempre disposta a ajudar os alunos a compreender a matéria!! Melhor
professora, sem dúvidas.
- Professor Ronald é um professor muito bom, conhecedor da matéria que leciona, habilidoso na
explicação do conteúdo. porém ficou muito latente a falta de preparo com as ferramentas como
Google Meet e Zoom para as aulas online, hora tivemos problemas com o envio do link, hora era
com a internet dele que dava problemas, sendo que de outros professores, quando acontecia era de
forma esporádica e não prejudicava as aulas. tivemos o esvaziar da sala de aula online de tanto que
travava e caia. Mas em aulas presenciais, ele domina geral. Ótimo professor!
- Professora Elizabete é uma excelente professora, penso ser interessante se capacitar mais para as
aulas onlines, se preparar para as novas tecnologias que estão surgindo que são ferramentas
imprescindíveis para o nível em que está habilitada a trabalhar. No início da Pandemia e suspensão
das aulas, percebi pouca habilidade no manejo das aulas online e uma apreensão, que ao meu ver
prejudicou a turma e produziu certo desinteresse pelo conteúdo.
- entende muito do assunto, consegue manter a atenção do aluno e tem ótima didática. um pouco
autoritário, talvez pela função extraclasse que o remete a esta prática. mas ainda assim com excelente
didática, livro vivo de conhecimentos.
- professor parecia estar num ambiente fora da sala de aula, ministrava as aulas como se estivesse
num púlpito defendendo alguma causa perante a um tribunal de júri, e não se preocupava com os
alunos presentes que estavam prestando a atenção. Fala com muita rapidez, em tom de voz alto.
dispensado da disciplina
- professor muito prestativo, didática extraordinária, se preocupa com o aprendizado do aluno,
oferece novas chances e oportunidades de dúvidas. registra tudo, muito participativo e incentivador.
- excelente professora, didática excelente em sala de aula. por EAD as dificuldades existem, mas na
sua grande maioria do lado do aluno, nos faz ficar dispersos, apesar da boa instrução desta
professora.

- extremamente didático, aulas pacíficas, e de fácil entendimento em se tratando presencial.
remotamente todos os professores tiveram falhas, e não nos furtamos também de termos falhas ainda
maiores, em virtude do curso. consegue exemplificar e sanar dúvidas com muita clareza. o que falta
para o curso e para os professores e alunos, é uma plataforma ÚNICA para ensino a distância...
TODOS os professores tiveram uma plataforma diferente para ministrar aulas. a cada dia tínhamos
que correr para lá e pra cá. A UNIVALE FALHOU NESTE QUESITO, tanto para os alunos quanto,
principalmente, para os professores. Faltou treinamento e P-L-A-N-E-J-A-M-E-N-T-O.
- melhor professora sz
- Só tenho a agradecer ao nosso ilustre professor André e excelente seu trabalho juntos aos
alunos. Matrícula 77856 Jorge William Alves Viana 3B
- Professores super desempenhados para a melhor ministração de conteúdo para os alunos. Porém
não satisfeita com o excesso de matérias pois não consigo acompanhar.
- Adriana é uma excelente profissional, não tenho o que reclamar.
- Adriana fez um excelente trabalho, sempre buscando a melhor maneira de nós ensinar e super
preocupada se estamos ou não aprendendo.
- Diego é excepcional, está sempre pronto a nós ajudar e sempre buscando maneiras de aprimorar o
conteúdo.
- - Diego Jeangregório é um profissional excelente!.Muito dedicado, e está se empenhando sempre
para a realização das suas tarefas como professor. Nesse momento tão difícil que estamos vivendo,
ele está sempre nos dando força, nos incentivando a não desistir. Não tenho reclamações, digno de
elogios em sua profissão!
- Professores super desempenhados para a melhor ministração de conteúdo para os alunos. Porém
não satisfeita com o excesso de matérias pois não consigo acompanhar.
- André excelente professor, buscando sempre o melhor pros alunos e super preocupado com nosso
aprendizado.
- André é um excelente profissional. Muito dedicado, e está se empenhando sempre para a realização
das suas tarefas como professor. Não tenho reclamações, digno de elogios em sua profissão.
- Professores super desempenhados para a melhor ministração de conteúdo para os alunos. Porém
não satisfeita com o excesso de matérias pois não consigo acompanhar.
*
- Vanessa é uma ótima professora, super preocupada com o aprendizado de seus alunos.
- Professores super desempenhados para a melhor ministração de conteúdo para os alunos. Porém
não satisfeita com o excesso de matérias pois não consigo acompanhar.

- Vanessa é uma profissional maravilhosa! Excelente! Muito dedicada, e está se empenhando sempre
para a realização das suas tarefas como professor(a).Não tenho reclamações!
- Rogério é um profissional muito capacitado, um grande conhecedor daquilo que aplica. Porém, eu
estou tenho dificuldade em relação a sua matéria, não posso falar por todos, mas vejo que em minha
turma outras pessoas também sentem essa dificuldade. Mas ele tem se empenhando para ver nossa
melhora.
- Professores super desempenhados para a melhor ministração de conteúdo para os alunos. Porém
não satisfeita com o excesso de matérias pois não consigo acompanhar.
- Rogério é ótimo professor, porém acho que deveria está mais acessível aos alunos.
- Professores super desempenhados para a melhor ministração de conteúdo para os alunos. Porém
não satisfeita com o excesso de matérias pois não consigo acompanhar.
Ronald é um profissional excelente! .Muito dedicado, e está se empenhando sempre para a
realização das suas tarefas como professor. Tem nos ajudado muito em relação a envio de material
para aprimorar nossos conhecimentos com a disciplina que aplica. Não tenho reclamações, digno de
elogios em sua profissão!
- Ronald é excepcional, sempre busca melhorar as aulas e o conteúdo, está sempre acessível, manda
vários materiais pra aprimorar o aprendizado. Está constantemente preocupado com os alunos, com
o aprendizado.
- O professor demonstra que não está nem aí com o aprendizado dos alunos ao pegar conteúdo
copiado do google e mandar por whatsapp. As aulas, quando tem (que é quase nunca), são péssimas
e é notório que o professor não as preparou. Além disso, não tem dado muito suporte na orientação
para o trabalho do semid. Entendo que o professor tem outros afazeres (todos nós temos), porém se
ele não pode abraçar o mundo é melhor não empurrar com barriga.
- Reconheço o esforço e a dedicação dos professores, mas como é um método novo para mim, ainda
existe uma certa dificuldade para assimilar o conteúdo. Mas vai dar certo!
- Matéria super extensa e ministrada de forma muito corrida.
- Metodologia excelente!
- O professor se mostra sempre muito solícito e disposto a colaborar com os alunos.
- Não perde a qualidade nem por distância. Professora excelente! <3
- Professora atenciosa e solícita.
-Simplesmente excelente em todos os aspectos!
- O professor é sempre solícito, prestativo, atencioso e compreensivo. Sempre disposto a colaborar
com os alunos da melhor forma possível.
- Carisma, domínio da disciplina e competência excelentes!

- Professor sempre solícito e atencioso, paciente e compreensivo. Excelente profissional.
- É uma das professoras mais organizadas com a matéria, aulas e classroom, disponibilizando todo
o material de forma organizada e clara. Gostaria de pedir a compreensão e flexibilização da
professora com relação a chamada nas aulas online, muitas vezes temos problemas com a internet e
mesmo nossa rotina mudou neste período delicado. Portanto, nem sempre é possível estar presente
no horário da aula ao vivo, uma vez que a professora tem gravado as aulas e deixando disponível
para assistirmos em outros horários, seria ótimo se não fosse tão rígida com a chamada, para que
não saiamos prejudicados.
- A professora Rose está de parabéns nesse momento de crise. Está sendo, de longe, a melhor
professora. Está sempre tentando suprir a falta da aula presencial com varias metodologias que nós
ajudam.
- A culpa não é só professor, mas esse ensino a distância não me ajuda.
- Gostaria de elogiar a atitude da professora Islaine de produzir e disponibilizar para a turma uma
apostila de fácil compreensão e sintetizada com relação a extensão das doutrinas. Foi um ótimo
método e seria uma boa para todas as disciplinas.
- praticamente é como se não tivéssemos hermenêutica esse semestre. Ela da aula uma semana sim,
uma semana não. Na semana que não dar aula envia um slide com tópicos (como se fossemos
conseguir entender a matéria por eles) e passa uma atividade... acaba que temos q estudar por fora
para responder (pois não da para extrair a matéria do slide), aí na semana que vai dar a aula, a aula
não rende.
- Extremamente organizada com o material e o classroom. Seria bom se todos os professores
utilizassem o classroom para melhor organização da matéria, o que não tem ocorrido.
- Professor manteve a aula on line com a mesma qualidade das presencias , muito bom!
- A Rosi é excelente. Aulas super animadas, explica muito bem a matéria...
-Podia gravar os vídeos e disponibilizá-los para podermos fazer uma revisão.
-O professor erilan está sendo muito didático , sua explicação é dinâmica ! Sempre está disponível
por e-mail ou WhatsApp ! Muito bom
- Ele apenas lê o conteúdo o que torna a matéria cansativa em EAD

- O professor não manteve comunicação com os alunos , não criou um grupo no WhatsApp como
ou demais , ou um grupo no classroom , no primeiro mês mandava vídeo aula gravada para o líder
de turma na responsabilidade do líder distribuir o vídeo , muita gente não recebeu ou sequer soube
desses vídeos, a comunicação dele é apenas com o líder de turma .As aulas são ruins , os exemplos
usados são ruins , a aula se torna cansativa esmoreço professor deveria ter feito grupo no WhatsApp
como os demais do período Deveria encaminhar por e-mail o conteúdo Deveria passar atividades de
fixação
- A professora segue uma didática muito cansativa com envios de trabalhos todos de questões
discursivas , os envios são variados , já recebemos trabalho nos finais de semana , acredito que na
aula presencial ela não aplicaria tantos trabalhos dessa forma
- As vezes posta atividades totalmente fora do horário de aula, tipo no fim de semana.
- A professora é extremamente esforçada, sempre disposta a ajudar os alunos, e sempre disponibiliza
a matéria de diversas formas para facilitar a compreensão dos alunos.
- As vezes posta atividade fora do horário de aula, tipo no fim de semana.
- A professora é extremamente esforçada e preocupada com os alunos, sempre disponibiliza a
matéria de diversas formas para facilitar a compreensão dos alunos.
- Não envia conteúdo pra leitura, ou atividades.
- A professora é extremamente esforçada e preocupada com os alunos.
- As aulas do professor Douglas são ótimas!!
- Parcialmente satisfatória apenas pelo fato das aulas em EAD não fazer minha preferência. Gosto e
aprendo muito mais com aulas presenciais.
- Excelenteee!! As aulas de prática jurídica é de grande importância para mim. Ela cumpre com
todas as obrigações como professora. Enfim, ela é incrível e por isso sou muito fã. A Rose é sem
defeitos ?
- Excelente professora.
- Muitos trabalhos valendo nota baixa, sobrecarregando principalmente quem trabalha, já teve dia
de postar "vídeo aula" de 1 minuto e 50 segundos "explicando" a matéria. Acredito que a didática
pode melhorar.
- Até então tive apenas duas aulas com o professor Helberty, mas gostei muito.
esta se saindo melhor do que a própria professora dona da matéria, linguagem clara e objetiva, muito
prestativo e ótima didática.
- Excelente e mora no meu coração <3

- excelente professor, nao esta distribuindo pontos picados, e sobrecarregando a turma com inúmeros
trabalhos, o que ajuda muito principalmente quem esta trabalhando, ou tem filhos pequenos em casa.
- Sempre prestativa e pronta a ajudar.
- As aulas ministradas pela professora Fernanda são ótimas e a maneira como ela explica é de fácil
entendimento, até mesmo quando a matéria é enorme e complicada. A Fe me fez gostar de Civil :)
- Excelente professor, ministra uma matéria muito importante do Direito. Uma pena perder a
qualidade de seu ensino pelo método online por causa da pandemia. Gostava muito da aula
presencial.
- Após semanas sem passar absolutamente nada para a classe, apareceu enviando vídeos de aulas do
YouTube para turma e texto de matérias da internet para realizamos um trabalho. Ou seja, fizemos
um trabalho sem a explicação do próprio professor. Agora, após muito tempo, começou a dar
algumas aulas, que não estão sendo suficientes para a compreensão da matéria.
- PRÁTICA jurídica online, sem comentários. A culpa do mau aprendizado nem é da professora. É
simplesmente porque é impossível compreender a matéria dessa forma.
- Um pena ela ter saído de licença, porque enquanto ela estava passando o conteúdo para a turma,
se estava aprendendo alguma coisa.
- Entrou para substituir a professora Kamila, mas é a mesma coisa de estarmos sem professor algum.
Simplesmente péssimo!!!
- Que atividades complementares??? Nem me lembro a última vez que a professora entrou em
contato com os alunos. Mas aproveito para falar que tem horas complementares que adquirir no ano
passado e até hoje não foram lançadas.
- Ela está de parabéns, muito prestativa.
- Essa matéria é de extrema importância para a prova da Ordem, e é a primeira vez que temos contato
com ela. Já seria difícil o aprendizado em sala de aula, virtualmente então, muito mais difícil. A
professora Adriana não está conseguindo passar a matéria de forma clara.
- Excelente professora, soube se adequar bem à situação que estamos vivenciando, sempre
preocupada com o ensino que deve passar aos alunos e o fazendo com propriedade. Quase a mesma
coisa do que assistir a aula presencial.
- A única professora que desde o início da quarentena passou conteúdo para os alunos. Com aulas
online muito bem explicadas e matérias de leitura para maior compreensão da turma. Todas as
atividades previstas foram passadas. Nada a reclamar.

-Definitivamente, o pior método adotado. Usando grupo de whatsapp para passar o conteúdo. Tudo
desorganizado, explicações vagas e pouco esclarecedoras. Até hoje não passou uma atividade para
auxiliar na compreensão da matéria. Simplesmente horrível. Sinto que perdi o meu período de
Direito do Consumidor.
-Gostaria de sugerir que ele utilize a plataforma do gole classroom, assim como os outros
professora, pois é mais organizada, melhor para passar as informações/conteúdo e mais formal do
que usar apenas o whatsapp.
- MUITO BOM!! Toda aula dele está na doutrina, sempre ta em dia com as aulas, e explica muito
bem, amo as aulas de administrativo. Muito obrigada professor.
- A professora mais simpática e engraçada da universidade. As aulas dela são excelentes, e explica
bem demais! Parabéns professora.
- Muito boa professora em direito do trabalho I e II. Eu não entendo muito a explicação de direito
do trabalho por ter dificuldades mas não tenho nada o que reclamar da professora.
Iniciamos com ele faz apenas duas semanas mas já gostei, ele explica muito bem! Parabéns
professor!!!
- Não sei como ela está aplicando as aulas virtuais porque não tenho aula mais de processo civil,
mas tenho certeza que está sendo MUITO bom!! Ela é uma professora sensacional.
- muito paciente e compreensiva para supervisionar o estágio. Já estou ansiosa com a volta dela na
faculdade.
- Um doceee de professoraa!!! Muito boa, só elogios para a professora que aplica essa matéria
sensacional.
- Muuuuuuito booom!! Nada a reclamar. Está de parabéns no ensino de direito das sucessões. Apesar
de ser um professor sério, ele repassa a matéria de um jeito mais fácil de compreender.
- O professor Douglas está de parabéns, tanto em internacional com o período anterior quando nesse
semestre em Consumidor!! Nada a reclamar dele.
- Professor buscou interagir por meio de tecnologias disponíveis. Os entraves de início foram
superados.
- Parabéns.
- Docente utilizou apenas vídeo aulas pela via Whatsapp, vídeos curtos. Apresentou dificuldade na
interação e na utilização de tecnologias. A dificuldade de acesso ao docente pesou na resposta à
questão 3.
- Parabéns.

- no inicio do semestre, presencialmente ele deu 4 aulas , sendo que as 3 seguintes ele apenas repetiu
a primeira aula, e na ultima aula antes da primeira avaliação em 2 horários ele deu toda a matéria da
primeira prova. Feito isso quando começou a ocorrer a paralização devido ao covid-19 até o
momento a turma NÂO TEVE NEM UMA AULA ONLINE OU VIDEO GRAVADO pelo
professor elcio, o mesmo não responde mensagens no wathsapp quando o questionamos sobre as
aulas, ou seja estamos tendo uma matéria a menos no semestre.
- Parabéns.
- Parabéns.
- Professora do NPJ e atualmente em licença maternidade, parabéns pra ela! Até onde ela atuou
estávamos em aula normal, portanto, o questionário se vê prejudicado. De outra banda, é boa
docente.
- Parabéns, somente sugiro possibilidade da gravação da aula on-line, e a sua disponibilização
através do drive Google Classroom.
- O professor se empenhou em suprir as necessidades em face a excepcionalidade.
- Parabéns.
-Matéria já concluída não havendo correspondência nesse período.
- No início apresentou alguma dificuldade, mas, depois foi se ajeitando e facilitou o
desenvolvimento da matéria. Professor de fácil trato.
- Parabéns. Acredito que nesta matéria Eu preciso melhorar.
- O Prof. Ianacã tem desenvolvido um ótimo trabalho. Todas as semanas envia uma atividade de
fixação e tem feito uma ótima correção das mesmas.
- Gostaria que todos os outros professores usassem o padrão de ensino a distância que o professor
Helbert está usando. O Google sala de aula deveria ser padronizado para todas as disciplinas, assim
teríamos um único endereço para buscar as informações do ensino.
- O prof. Helberty, sem dúvidas, é um dos professores que melhor se adaptou às novas tecnologias
de ensino.
- Na minha concepção, o Prof. Apolinário é o que mais possui dificuldades claras com a adaptação
da nova realidade. Infelizmente, o conteúdo da disciplina se encontra prejudicado. A única coisa que
ele tem feito é estar presente no grupo de WhatsApp durante o período de aula e disponibilizado em
PDF arquivos escaneados de anotações que ele utiliza nas aulas quando eram presenciais. Os
materiais em comento, infelizmente, são resumos de linhas sobre um conteúdo extremamente vasto,
ou seja, muito simplório, econômico e insuficiente. Uma pena.
-A Prof. Islane, sem dúvidas, se adaptou muito bem à nova realidade e tem desenvolvido um ótimo
trabalho!
- Realmente um doutor no que faz...

- Muito bom,um ótimo professor.
- Um ótimo professor, muito bom.
- em relação a pergunta 3, estar on line é diferente de estar disponível para solução de duvidas. on
line acho que todos estão. uma coisa é você virar e falar assim gente me procura estou on line sempre,
outra é você despertar e motivar o aluno a seu aprendizado.
- Integro e Direito.
- Mulher surpreendente e Drª no que faz.
- Professora adaptou bem a nova realidade
- O professor tem enviado conteúdos e atividades e sempre nos da um retorno individualizado e
esclarecendo as dúvidas.
- Nesta disciplina, o Professor tem dado todo o suporte para nós alunos, enviando às aulas gravadas,
os exercícios e os conteúdos. Por ser uma disciplina de prática, às peças produzidas são corrigidas
pelo professor.
-Nesta disciplina, o professor passou alguns exercícios de revisão do conteúdo e a avaliação.
- Desde o inicio das aulas remotas o professor apenas enviou uma prova e duas atividades referente
a primeira etapa. Não faço a mínima ideia de como estamos sendo avaliados, levando em conta que
o professor não manda vídeo aula, não marca aula online, não manda nenhum material. Enfim, o
professor simplesmente sumiu no mapa e vamos terminar o semestre sem aprender direito
Tributário.
- A disciplina de Elaboração de TCC, sempre foi conduzida da seguinte forma: Os alunos fazem às
partes do TCC e o professor faz as devidas correções e orientações. Não tenho nada que reclamar
sobre como o professor está conduzindo a disciplina.
- O prof. Guilherme é excelente. Mas vou usar o espaço porque não está disponível a avaliação do
ORIENTADOR de TCC. Meu orientador é o prof. Otávio. Sem dúvida possui conhecimento, mas
falta empenho. Eu fiz meu TCC sozinho. Cheguei a enviar-lhe o que já tinha produzido, mas ele só
falou que ia olhar, e desde então já passou 1 mês e eu NÃO TIVE RESPOSTA E NEM
ORIENTAÇÃO. Ele não procura o aluno nos dias devidos das orientações e nem manifesta
interesse.
- O Professor Alexandre, desde o momento que iniciou a pandemia, sempre utilizou às seguintes
metodologias: Envio de Atividades semanalmente, juntamente com um resumo do conteúdo além
de um vídeo explicando o conteúdo. Sempre indica o material de leitura e apoio. Sua forma de
trabalhar com a nossa turma está sendo excelente.
- O professor Alexandre é o que neste momento está tendo a melhor metodologia de trabalho.
Excelente!

- Está disciplina a Professora Islane tem feito um excelente trabalho. Dando total suporte para nós
alunos. Belo trabalho desempenhado.
- Ótimo professor, nada a reclamar.
- ótimo professor
- ótimo professor.
- Apesar da boa disponibilidade dos professores. E reconhecer que estão fazendo o possível e
utilizando vários meios para preencher o conteúdo. Não consigo me adaptar aos estudos a distância,
e sinto conseguir absorver da forma considerada ideal.

5. 9 - CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO

5. 9. 1 – Indicador 1 - Tabela e Gráfico.
Curso de Educação Física - Bacharelado
UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

porcentagem

Curso de Educação Física - Bacharelado
UNIVALE
Avaliação Aulas remotas
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

9,4

16,5

19,7

11,8

Outros

Google classroom

Atividades de aprendizagem online

Podcasts

Links de vídeos para melhor
compreensão do conteúdo

Envio de materiais para leitura

Aulas ao vivo com seu
professor (lives)

21
25
15
4 17 27 4
16,5 19,7 11,8 3,1 13,4 21,3 3,1

3,1
1
Pergunta

13,4

21,3
3,1

1,6

Total das respostas

12
9,4

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

Vídeo aulas do seu
professor

Quais meios e tecnologias de informação e
comunicação
foram
utilizadas
para
contribuir para aprendizado dos conteúdos
nesta disciplina?

Opções de resposta - (%)

2
1,6

127
100

5. 9. 2 – Indicador 2 - Tabela e Gráfico.

Curso de Educação Física - Bacharelado UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Total das respostas

22 4
76 14

Nunca

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

Esporadicamente

O Professor esteve online, no horário de aula desta
disciplina, para orientar seus estudos e retirar suas
dúvidas?

Sempre

Às vezes

Opções de resposta - (%)

1
3

0
0

2
7

29
100

Porcentagem

Curso de Educação Física - Bacharelado
UNIVALE
Avaliação Aulas remotas
100
80
60
40
20
0

76

Sempre
Às vezes
14

3

0

Esporadicamente

7

Nunca
1

Sem condições de opinar

Pergunta

5. 9. 3 – Indicador 3 - Tabela e Gráfico.

Como você avalia sua aprendizagem neste momento de
estudos com aulas remotas?

Parcialmente satisfatória

Insatisfatória

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Total das respostas

Opções de resposta - (%)

Totalmente satisfatória

Curso de Educação Física- Bacharelado UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

3
10

17
59

7
24

2
7

29
100

Curso de Educação Física- Bacharelado
UNIVALE
Avaliação Aulas remotas
Porcentagem

100
80

59

60

Totalmente Satisfatório

40
20

Parcialmente Satisfatório

24
10

7

Insatisfatório

0

Sem condições de opinar
1
Pergunta

5. 9. 4 – Comentários, sugestões e elogios (transcritos na íntegra).

- Aulas sempre cheias de conteúdo
- Conteúdo das aulas muito interessante.
- Professor presta auxilio aos alunos em todo o processo das atividades.
- Aula online com ótimo conteúdo
- Aulas bem dinâmicas

5. 10 - CURSO DE ENFERMAGEM

5. 10 . 1 – Indicador 1 - Tabela e Gráfico.

Curso de Enfermagem - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Outros

Google classroom

Atividades de aprendizagem online

Podcasts

Links de vídeos para melhor
compreensão do conteúdo

Envio de materiais para leitura

Aulas ao vivo com seu
professor (lives)

20
20
10
1 17 21 3
20,4 20,4 10,2 1,0 17,3 21,4 3,1

Total das respostas

6
6,1

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

Vídeo aulas do seu
professor

Quais meios e tecnologias de informação e
comunicação
foram
utilizadas
para
contribuir para aprendizado dos conteúdos
nesta disciplina?

Opções de resposta - (%)

0
0,0

98
100

porcentagem

Curso de Enfermagem – UNIVALE
Avaliação Aulas remotas
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

20,4

20,4

6,1

10,2

21,4

17,3

3,1

1,0

0,0

1
Pergunta

5. 10. 2 – Indicador 2 - Tabela e Gráfico.

Curso de Enfermagem - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

100

Esporadicamente

Nunca

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Total das respostas

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

Às vezes

O Professor esteve online, no horário de aula desta
disciplina, para orientar seus estudos e retirar suas
dúvidas?

Sempre

Opções de resposta - (%)

22
100

0
0

0
0

0
0

0
0

22
100

Curso de Enfermagem - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

100
Porcentagem

80
Sempre

60

Às vezes
40

Esporadicamente

20
0

Nunca
0

0
1
Pergunta

0

0

Sem condições de opinar

5. 10. 3 – Indicador 3 - Tabela e Gráfico.

Curso de Enfermagem - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Como você avalia sua aprendizagem neste momento de
estudos com aulas remotas?

Totalmente satisfatória

Parcialmente satisfatória

Insatisfatória

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Total das respostas

Opções de resposta - (%)

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

9
41

12
55

1
5

0
0

22
100

Curso de Enfermagem - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas
100

Porcentagem

80
55

60

Totalmente Satisfatório

41

Parcialmente Satisfatório

40

Insatisfatório

20

5

0

Sem condições de opinar

0
1
Pergunta

5. 10. 4 – Comentários, sugestões e elogios (transcritos na íntegra).

- Excelente professora
- Excelente professor.
- Muito bem.
- Ótima professora.
- Muito bem.
- Ótima.
- Excelente.
- Muito bem.
- Ótima professora.

- A Ana está aprendendo a mexer com as tecnologias, mas aos poucos ela vai pegando o jeito. - Falta só lançar as notas no portal.
- Só os estudos de caso que são chatos, o resto ta tudo ok.
- A metodologia utilizada não é do meu agrado, pois fazemos resumo de capítulos de livro, com
isso eu não consigo aprender de maneira adequada. E ocorre muito atraso para inicio e termino
da aula, passando do horário estipulado.
- Só os estudos de caso que são chatos. O resto ta tudo bem.
- A professora vem buscando novas metodologias para melhor aprendizado, como por exemplo
jogo online.

5. 11 - CURSO DE ENGENHARIA CIVIL

5. 11. 1 – Indicador 1 - Tabela e Gráfico.

Curso de Engenharia Civil UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

porcentagem

50,00
27,78
0,00

5,56

5,56

0,00
1
Pergunta

0,00

5,56

5,56

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Total das respostas

1
1
0
0
5
1
5,56 5,56 0,00 0,00 27,78 5,56

Curso de Engenharia Civil – UNIVALE
Avaliação Aulas remotas
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00

Outros

Google classroom

Atividades de aprendizagem online

9
50,00

Podcasts

0
0,00

Links de vídeos para melhor
compreensão do conteúdo

Aulas ao vivo com seu
professor (lives)

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

Envio de materiais para leitura

Quais meios e tecnologias de
informação e comunicação foram
utilizadas
para
contribuir
para
aprendizado dos conteúdos nesta
disciplina?

Vídeo aulas do seu
professor

Opções de resposta - (%)

1
5,56

18
100

5. 11. 2 – Indicador 2 - Tabela e Gráfico.
Curso de Engenharia Civil - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

5 2
50 20

Total das respostas

2
20

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Às vezes

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

Nunca

O Professor esteve online, no horário de aula desta
disciplina, para orientar seus estudos e retirar suas
dúvidas?

Sempre

Esporadicamente

Opções de resposta - (%)

0
0

1
10

10
100

Curso de Engenharia Civil - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Porcentagem

100
80

40

Sempre

50

60
20

Às vezes
Esporadicamente

20

20

0

10

Nunca

0

Sem condições de opinar

1
Pergunta

5. 11. 3 – Indicador 3 - Tabela e Gráfico.

Curso de Engenharia Civil - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

1
10

8
80

Total das respostas

Insatisfatória

1
10

Sem condições de opinar
/Não se aplica

Parcialmente satisfatória

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

Totalmente satisfatória

Como você avalia sua aprendizagem neste momento de
estudos com aulas remotas?

Opções de resposta - (%)

0
0

10
100

Curso de Engenharia Civil - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas
100
Porcentagem

80
80
60

Totalmente Satisfatório

40

Parcialmente Satisfatório

20

10

Insatisfatório

10
0

Sem condições de opinar

0
1
Pergunta

5. 11. 4 – Comentários, sugestões e elogios (transcritos na íntegra).

- Excelente professora mas poderia gravar as aulas e posta...
- Esse professor não tem condições de dar aula online. Ele precisa de alguém para ensina ou
auxiliar ele na hora de meche com o computador. Todos professores que tenho aula grava
as aulas e posta. Ele não faz isso já pedimos e ele falou que não sabe, que não vai gravar...

5. 12 - CURSO DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL

5. 12. 1 – Indicador 1 - Tabela e Gráfico.
Curso de Engenharia Civil e Ambiental
UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Atividades de aprendizagem online

1
10

0
0

1 2 1
10 20 10

Total das respostas

Podcasts

2
20

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Links de vídeos para melhor
compreensão do conteúdo

2
20

Outros

Envio de materiais para leitura

1
10

Google classroom

Aulas ao vivo com seu
professor (lives)

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

Vídeo aulas do seu
professor

Quais meios e tecnologias de informação e
comunicação foram utilizadas para contribuir
para aprendizado dos conteúdos nesta
disciplina?

Opções de resposta - (%)

0
0

10
100

porcentagem

Curso de Engenharia Civil e Ambiental
UNIVALE
Avaliação Aulas remotas
100
80
60
40
20
0

20

10

20

10

20

10

0

10

0

1
Pergunta

5. 12. 2 – Indicador 2 - Tabela e Gráfico.

Curso de Engenharia Civil e Ambiental UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

100

Às vezes

Esporadicamente

Nunca

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Total das respostas

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

Sempre

O Professor esteve online, no horário de aula desta
disciplina, para orientar seus estudos e retirar suas
dúvidas?

Opções de resposta - (%)

2
100

0
0

0
0

0
0

0
0

2
100

Curso de Engenharia Civil e Ambiental
UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Porcentagem

100
80
Sempre

60

Às vezes

40
20

Esporadicamente
0

0

0
1
Pergunta

0

0

Nunca
Sem condições de opinar

5. 12. 3 – Indicador 3 - Tabela e Gráfico.

Curso de Engenharia Civil e Ambiental
UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Parcialmente satisfatória

Insatisfatória

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

1
50

1
50

0
0

0
0

Total das respostas

Como você avalia sua aprendizagem neste momento de
estudos com aulas remotas?

Totalmente satisfatória

Opções de resposta - (%)

2
100

Curso de Engenharia Civil e Ambiental
UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Porcentagem

100
80
60

50

50

Totalmente Satisfatório
Parcialmente Satisfatório

40

Insatisfatório

20
0
0

0

Sem condições de opinar

1
Pergunta

5. 12. 4 – Comentários, sugestões e elogios (transcritos na íntegra).
- Excelente profissional e deveria ser tirado como exemplo para os demais professores...

5. 13 - CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

5. 13. 1 – Indicador 1 - Tabela e Gráfico.

Curso de Engenharia Elétrica UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

4
7,3

Outros

Google classroom

Atividades de aprendizagem online

Podcasts

Links de vídeos para melhor
compreensão do conteúdo

Envio de materiais para leitura

14
14
25,5 25,5

0
6
14 0
0,0 10,9 25,5 0,0

porcentagem

Cursode Engenharia Elétrica – UNIVALE
Avaliação Aulas remotas
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

25,5
3,6

25,5
7,3

0,0

25,5

10,9

1,8

0,0

1
Pergunta

5. 13. 2 – Indicador 2 - Tabela e Gráfico.

Curso de Engenharia Elétrica - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

O Professor esteve online, no horário de aula desta
disciplina, para orientar seus estudos e retirar suas
dúvidas?

Sempre

Às vezes

Esporadicamente

Nunca

Sem condições de
opinar/
Não se aplica

Total das respostas

Opções de resposta - (%)

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

14
93

0
0

0
0

0
0

1
7

15
100

Total das respostas

2
3,6

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

Aulas ao vivo com seu
professor (lives)

Vídeo aulas do seu
professor

Quais meios e tecnologias de informação e
comunicação foram utilizadas para
contribuir para aprendizado dos conteúdos
nesta disciplina?

Opções de resposta - (%)

1
1,8

55
100

Curso de Engenharia Elétrica- UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Porcentagem

100

93

80

Sempre

60

Às vezes

40

Esporadicamente

20

0

0

7

0

Nunca

0

Sem condições de opinar

1
Pergunta

5. 13. 3 – Indicador 3 - Tabela e Gráfico.

Total das respostas

Insatisfatória

3
11 0
20,0 73,3 0,0

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

Parcialmente satisfatória

Como você avalia sua aprendizagem neste momento de
estudos com aulas remotas?

Opções de resposta - (%)

Totalmente satisfatória

Curso de Engenharia Elétrica - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

1
6,7

15
100

Curso de Engenharia Elétrica - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Porcentagem

100,0
73,3

80,0
60,0

Totalmente Satisfatório
Parcialmente Satisfatório

40,0
20,0

Insatisfatório

20,0
0,0
0,0
1
Pergunta

6,7

Sem condições de opinar

5. 13. 4 – Comentários, sugestões e elogios (transcritos na íntegra).

- A demanda de matéria está alta não são todos que estão de quarentena
- A demanda de matéria está alta, não são todos que estão de quarentena
- As demandas de matéria está alta não são todos que estão de quarentena

5. 14 - CURSO DE FARMÁCIA

5. 14. 1 – Indicador 1 - Tabela e Gráfico.

Curso de Farmácia - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

11
9

0
0

18 25
15 21

Curso de Farmácia - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas
porcentagem

100
80
60
40
20
0

15

19

15

9

15
0
1
Pergunta

21
3

3

Total das respostas

Atividades de aprendizagem online

17
15

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Podcasts

22
19

Outros

Links de vídeos para melhor
compreensão do conteúdo

17
15

Google classroom

Envio de materiais para leitura

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

Aulas ao vivo com seu
professor (lives)

Quais meios e tecnologias de informação e
comunicação foram utilizadas para contribuir
para aprendizado dos conteúdos nesta
disciplina?

Vídeo aulas do seu
professor

Opções de resposta - (%)

4
3

3
3

117
100

5. 14. 2 – Indicador 2 - Tabela e Gráfico.

Curso de Farmácia- UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Total das respostas

20 6
67 20

Nunca

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

Esporadicamente

O Professor esteve online, no horário de aula desta
disciplina, para orientar seus estudos e retirar suas
dúvidas?

Sempre

Às vezes

Opções de resposta - (%)

2
7

1
3

1
3

30
100

Curso de Farmácia - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Porcentagem

100
80

67

Sempre

60

Às vezes
40

Esporadicamente

20
20

7

3

Nunca

3

0

Sem condições de opinar
1
Pergunta

5. 14. 3 – Indicador 3 - Tabela e Gráfico.

Curso de Farmácia - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Parcialmente satisfatória

Insatisfatória

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

12
40

15
50

2
7

1
3

Total das respostas

Como você avalia sua aprendizagem neste momento de
estudos com aulas remotas?

Totalmente satisfatória

Opções de resposta - (%)

30
100

Curso de Farmácia - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas
100

Porcentagem

80
60

50

Totalmente Satisfatório

40

Parcialmente Satisfatório

40

Insatisfatório

20

7

Sem condições de opinar

3

0
1
Pergunta

5. 14. 4 – Comentários, sugestões e elogios (transcritos na íntegra).

- Professora excelente, super atenciosa e disponível para tirar qualquer dúvida.

5. 15 - CURSO DE FISIOTERAPIA

5. 15. 1 – Indicador 1 - Tabela e Gráfico.

Curso de Fisioterapia - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Total das respostas

12 61 73 16
3 16 19 4

Sem condições de opinar/
Não se aplica

34
9

Outros

57
15

Google classroom

Links de vídeos para melhor
compreensão do conteúdo

64
17

Atividades de aprendizagem online

Envio de materiais para leitura

55
14

Podcasts

Aulas ao vivo com seu
professor (lives)

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

Vídeo aulas do seu
professor

Quais meios e tecnologias de informação e
comunicação foram utilizadas para contribuir
para aprendizado dos conteúdos nesta
disciplina?

Opções de resposta - (%)

12
3

384
100

porcentagem

Curso de Fisioterapia – UNIVALE
Avaliação Aulas remotas
100
80
60
40
20
0

17

14

15

9

3

19

16

4

3

1
Pergunta

5. 15. 2 – Indicador 2 - Tabela e Gráfico.

Curso de Fisioterapia - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Total das respostas

58 14
64 15

Nunca

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

Esporadicamente

O Professor esteve online, no horário de aula desta
disciplina, para orientar seus estudos e retirar suas
dúvidas?

Sempre

Às vezes

Opções de resposta - (%)

6
7

5
5

8
9

91
100

Curso de Fisioterapia - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas
100
Porcentagem

80

64

Sempre

60

Às vezes
40
20

Esporadicamente
15

7

5

9

Nunca
Sem condições de opinar

0
1
Pergunta

5. 15. 3 – Indicador 3 - Tabela e Gráfico.

Curso de Fisioterapia - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Insatisfatória

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Total das respostas

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

Parcialmente satisfatória

Como você avalia sua aprendizagem neste momento de
estudos com aulas remotas?

Totalmente satisfatória

Opções de resposta - (%)

38
42

32
35

11
12

10
11

91
100

Curso de Fisioterapia - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas
100

Porcentagem

80
60
42
40

Totalmente Satisfatório
35

Parcialmente Satisfatório
12

20

Insatisfatório
11

Sem condições de opinar

0
1
Pergunta

5. 15. 4 – Comentários, sugestões e elogios (transcritos na íntegra).

- Se não me engano foi nossa primeira professora a iniciar com as aulas online e desde o começo
foi um sucesso!
- A Prof. Bruna tem se comprometido com as aulas e materiais de estudo, esta realizando um
excelente trabalho.
- Ótima professora e está lidando muito bem com essa questão.
- Houve uma facilidade para contornar essa situação, me agradou bastante a forma como lidou
com tudo isso e, as aulas estão rendendo.
- A Prof. Natália tem realizado um ótimo trabalho, se comprometendo com os alunos.
- Eu até hoje não entendi que disciplina é essa e porque não tem nota em nenhum período.

- O Prof. não é regular nos seus horários de aulas online, entendo o seu serviço no hospital, mas
poderia se comprometer um pouco mais.
- A maioria dos alunos não compreenderam de fato a primeira matéria que foi passada mas a atual,
sobre gasometria, muitos estão entendendo.
- No início fiquei perdida, tanto que não compreendi muita coisa da matéria passada mas, agora
que foi criado uma sala virtual pra cada turma, foi disponibilizado os materiais que são mais fáceis
de compreender antes de realizar as atividades e tivemos uma aula online pra explicação da
matéria eu achei muito mais eficaz a aprendizagem.
- Apesar de ser gravado a aula e entregue depois para os alunos junto com o material, acho que se
fosse possível ocorrer as aulas ao vivo seria melhor e haveria um controle de quem realmente está
entendendo ou participando das aulas.
- A professora Bruna é um anjo, está cumprindo todo seu cronograma em lives super
esclarecedoras. Que professora meus amigos! Tem muito que ensinar pros demais docentes.
- Vai muito além de uma ótima professora , se preocupa com nossa aprendizagem e nos ajudam
muito até mesmo fora de hora .
- Ótima professora , eu tenho dificuldades nessa matéria , mas a Lourimar sempre tá disposta a
explica quantas vezes precisar , além de ser atenciosa com nós.
- A Prof. Lourimar tem realizado um ótimo trabalho, se comprometendo com os alunos nessas
aulas remotas.
- A Lourimar é uma excelente professora, não é atoa que está a tanto tempo nesta profissão, além
de conhecimento passa fé para acreditarmos que logo logo tudo isso passará.
- Sem reclamações, a professora Ana se mostrou bastante compreensiva neste momento difícil,
presente para tirar dúvidas via whatsapp e aberta a sugestões de aprimoramento das aulas.
- Ótima professora
- Perfeita! , A aula rende de uma maneira surreal.
= O melhor ou a melhor, fica pro final! Excelente professora, sempre presente nas lives, no
whatsapp, tira dúvidas, nos acolhe e nos dá conselhos. Ela já conquistou o coração de todos da
sala, que reconhecem o seu talento e o seu empenho na vida acadêmica.
- Ainda não tivemos contato.
- Sbv é dado pela Helô
- Ótima professora, umas das aulas que mas rende.
- A Helô é uma graça de professora, passa muito amor pelo que faz e isso nos motiva. Sempre
pronta a ajudar!
- Então, a profa. Marli tem um gênio bastante peculiar que beira quase a falta de educação, mas a
gente acostuma, ela domina o conteúdo e sempre se mostra bastante disponível via whatsapp.

- Tenho um bloqueio grande nessa matéria, e não me sinto confortável em pedi ajuda a professora.
- O conteúdo não é tão difícil o que facilita a aprendizagem a distância. É uma professora
inteligente, delicada e educada. Se mostra sempre disponível via whatsapp.
- Ótima professora.
- Uma observação que estamos tendo muitas matérias online, conteúdos sendo passados com
muita pressa, horários muito extensos sem nem um intervalo, poucas atividades para aprendizado
das matérias.
- Uma observação que estamos tendo muitas matérias online, conteúdos sendo passados com
muita pressa, horários muito extensos sem nem um intervalo, poucas atividades para aprendizado
das matérias.

5. 16 - CURSO DE FONOAUDIOLOGIA

5. 16. 1 – Indicador 1 - Tabela e Gráfico.

Curso de Fonoaudiologia - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Atividades de aprendizagem online

4
4

0
0

13 22
14 24

Total das respostas

Podcasts

14
15

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Links de vídeos para melhor
compreensão do conteúdo

17
19

Outros

Envio de materiais para leitura

11
12

Google classroom

Aulas ao vivo com seu
professor (lives)

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

Vídeo aulas do seu
professor

Quais meios e tecnologias de informação e
comunicação foram utilizadas para contribuir
para aprendizado dos conteúdos nesta
disciplina?

Opções de resposta - (%)

5
5

5
5

91
100

porcentagem

Curso de Fonoaudiologia – UNIVALE
Avaliação Aulas remotas
100
80
60
40
20
0

19

12

15

24

14

4

5

0

5

1
Pergunta

5. 16. 2 – Indicador 2 - Tabela e Gráfico.

Curso de Fonoaudiologia - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Total das respostas

16 5
55 17

Nunca

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

Esporadicamente

O Professor esteve online, no horário de aula desta
disciplina, para orientar seus estudos e retirar suas
dúvidas?

Sempre

Às vezes

Opções de resposta - (%)

2
7

0
0

6
21

29
100

Curso de Fonaudiologia - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas
100
Porcentagem

80
60

Sempre

55

Às vezes
40
20

21

17
7

0
1
Pergunta

Esporadicamente
Nunca

0

Sem condições de opinar

5. 16. 3 – Indicador 3 - Tabela e Gráfico.

Como você avalia sua aprendizagem neste momento de
estudos com aulas remotas?

Parcialmente satisfatória

Insatisfatória

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Total das respostas

Opções de resposta - (%)

Totalmente satisfatória

Curso de Fonoaudiologia - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

8
28

10
34

6
21

5
17

29
100

Curso de Fonaudiologia - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Porcentagem

100
80
Totalmente Satisfatório

60
40

28

34
21

20

Parcialmente Satisfatório
17

Insatisfatório
Sem condições de opinar

0
1
Pergunta

5. 16. 4 – Comentários, sugestões e elogios (transcritos na íntegra).

- Eu e minha turma já apresentamos algumas reclamações perante a metodologia do professor
Fernando, mas não adiantou de nada. O professor Fernando começou a adotar a metodologia da
sala de aula invertida que, em minha percepção, não tem ajudado nem um pouco. Em sua
primeira atividade avaliativa, cobrou questões específicas e de assuntos que não foram vistos
antes da atividade avaliativa. Isso não se faz. Gostaria muitíssimo e acho de extrema importância
ele rever o jeito que ele da aula para o curso da saúde ( todas os cursos para qual ele dá aula). É
de suma e extrema importância que ele mude e contribui no ensino e aprendizado dos alunos,
ainda mais que Anatomia Humana só temos no primeiro período do curso. Por enquanto, ele
apresenta decadência de metodologia e didática.

-Tenho gostado das aulas do professor André. Continua sendo boas, mesmo no sistema de aula
online. Gostaria somente que ele continuasse a mandar materiais semanalmente( vídeo aulas
gravadas por ele mesmo com presença de simulações anatômicas em 3D, materiais para leituras,
entre outros recursos educativos e de aprendizagem. A sua última aparição no Google Classroom
foi no primeiro dia de Abril. Mas em sua maioria, está satisfatória.
Não tive contato com este professor.
- A professora Ana Paula, ao meu ver, só lê slides. Mesmo que a gente venha a pedir ela para
explicar de uma forma mais sucinta e ao mesmo tempo cheia de informação e conhecimento,
ela continua a só ler slides. Precisa de mais organização também. Gostaria muito que esse pedido
fosse aceito. Precisa melhorar em sua didática e metodologia de dar aula.
- Presencialmente: Demoramos a ter nosso primeiro contato com laboratório e com o
microscópio na matéria dela. Ainda mais, levou eu e minha turma para assistir uma palestra do
curso de Direito que sinceramente não vi nenhum objetivo e nenhuma relevância para o nosso
aprendizado na matéria dela. Precisa rever seu jeito de metodologia de aula prática. On-line:
Demora a responder a nós alunos nos comentários particulares e públicos do Google Classroom.
Mesmo que nessa situação a qual a gente se encontra as aulas práticas não podem e nem tem
como ser executadas, mesmo assim a professora Lilian não tem nem sequer disponibilizado
algum material ou atividade para ajudar em nosso ensino aprendizado.
- 10/10 !
- Esta professora é sucesso!!! Mais top que dinheiro na conta bancária.

5. 17 - CURSO DE MEDICINA

5. 17. 1 – Indicador 1 - Tabela e Gráfico.
Curso de Medicina - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

50
6

2
0

104 202 4
13 26 1

Total das respostas

Podcasts

87
11

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Links de vídeos para melhor
compreensão do conteúdo

94
12

Outros

Envio de materiais para leitura

201
26

Google classroom

Aulas ao vivo com seu
professor (lives)

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

Atividades de aprendizagem online

Quais meios e tecnologias de informação e
comunicação foram utilizadas para
contribuir para aprendizado dos conteúdos
nesta disciplina?

Vídeo aulas do seu
professor

Opções de resposta - (%)

30
4

774
100

porcentagem

Cursos Medicina – UNIVALE
Avaliação Aulas remotas
100
80
60
40
20
0

26
12

11

6

26

13

0

4

1

1
Pergunta

5. 17. 2 – Indicador 2 - Tabela e Gráfico.

Curso de Medicina - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Nunca

14 57
5 21

Total das respostas

136 26
50 10

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

Esporadicamente

O Professor esteve online, no horário de aula desta
disciplina, para orientar seus estudos e retirar suas
dúvidas?

Às vezes

Sempre

Opções de resposta - (%)

37
14

270
100

Curso de Medicina - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas
100
Porcentagem

80
60

Sempre

50

Às vezes
40
21
20

10

5

Esporadicamente
14

Nunca
Sem condições de opinar

0
1
Pergunta

5. 17. 3 – Indicador 3 - Tabela e Gráfico.

Curso de Medicina - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

119 65 53
44 24 20

33
12

Total das respostas

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Insatisfatória

Parcialmente satisfatória

Como você avalia sua aprendizagem neste momento de
estudos com aulas remotas?

Totalmente satisfatória

Opções de resposta - (%)

270
100

Curso de Medicina - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas
100

Porcentagem

80
60

Totalmente Satisfatório

44

40

Parcialmente Satisfatório
24

20

20

12

Insatisfatório
Sem condições de opinar

0
1
Pergunta

5. 17. 4 – Comentários, sugestões e elogios (transcritos na íntegra).
- O professor é excepcional, mas sem as aulas praticas fica difícil aprender todos os detalhes.
- O professor é excepcional, mas sem as aulas praticas fica mais difícil aprender todos os detalhes.
- Ficou cerca de um mês sem dar aulas, começou a dá-las a cerca de 2 semanas.
- As aulas não estão de acordo com as atividades permanentes.
- Não tenho aulas com ela.
- Não tenho aula com ela.
- O professor nem sempre dá as aulas na semana, e quando dá, avisa um dia antes as 11 horas da
noite que a aula será as 7 horas da manhã, o que prejudica muito, pois somos obrigados a ficar
vigiando o Whatsapp tarde da noite para saber se teremos aula ou não.

- Devo elogiar a professora que em parceria com a professora Nilcea sempre seguiu o plano de
contingenciamento, o que facilitou a produção de um cronograma de estudos em casa. Sempre
manteve a coerência acerca das atividades propostas. Além disso devo agradecer, também, pelos
exercícios de fixação passados, que auxiliaram muito durante o processo de aprendizagem.
- Devo elogiar a professora que em parceria com o professor Nilson sempre seguiu o plano de
contingenciamento, o que facilitou a produção de um cronograma de estudos em casa. Sempre
manteve a coerência acerca das atividades propostas.
- A professora como sempre muito solicita, busca nos entregar da melhor forma ao conteúdo nesse
momento tão turbulento.
- A prof. Elaine foi uma das primeiras a nos dar suporte e está sempre disponível para quaisquer
dúvidas, seja da matéria dela ou não.
- A professora desde o inicio do uso das novas tecnologias acatou as opiniões dos alunos e sempre
conseguiu dar suas aulas da melhor forma possível. Além disso a docente procura sempre resolver
os problemas dos alunos seja via aulas ao vivo ou pelas redes de comunicação, além de deixar
sempre as aulas gravadas facilitando para àqueles que não estão disponíveis no momento da aula
ao vivo.
- Professor desde o início se mostrou bastante disposto acerca das nossas opiniões para a melhoria
das aulas dadas, além de sempre ser coeso com suas atividades.
- A professora desde o inicio do uso das novas tecnologias acatou as opiniões dos alunos e sempre
conseguiu dar suas aulas da melhor forma possível. Além disso a docente procura sempre resolver
os problemas dos alunos seja via aulas ao vivo ou pelas redes de comunicação, além de deixar
sempre as aulas gravadas facilitando para àqueles que não estão disponíveis no momento da aula
ao vivo.
- O professor desde o inicio do uso das novas tecnologias acatou as opiniões dos alunos e sempre
conseguiu dar suas aulas da melhor forma possível. O docente procura sempre resolver os
problemas dos alunos por meio de aulas ao vivo. Sempre seguiu corretamente o plano de
contingenciamento, o que facilitou para a produção do cronograma de estudos em casa. Além disso
suas atividades propostas sempre estiveram de acordo com a aula dada. Devo elogiar também a
coerência em relação as aulas da professora Livia.
- Professora se mostrou bastante preocupada com a situação dos alunos acerca do aprendizado via
EaD e se disponibilizou para escutar nossas opiniões sobre como seria a melhor forma de dar aulas.
As aulas gravadas e ao vivo da professora são extremamente satisfatória e didáticas. A professora
sempre seguiu corretamente o plano de contingenciamento, o que facilitou para produzir um
cronograma de estudos em casa. Além disso suas atividades propostas sempre estiveram de acordo
com a aula dada.

- Um dos professores que mais se mostrou aberto e suscetível às nossas opiniões, não deixou de
dar nenhuma das aulas previstas no plano de contingenciamento, além de propor atividades coesas
com a matéria dada.
- Ausência de um período para tirar dúvidas ao vivo
- Devo demonstrar minha insatisfação acerca do projeto inicial da professora Layla, uma vez que
inicialmente fora proposto aos alunos o próprio site do EaD da faculdade onde havia vídeos
complementares de 4 a 7 minutos explicando matérias densas e amplas. Tive várias vezes
conversando com o representante de turma solicitando uma revisão de tal método por parte da
docente, a resposta dada foi que a professora resinificou o ensino tradicional visando a estimulação
da autonomia, uma vez que, na percepção da mesma o aprendizado com vídeos complementares
de 4 a 7 minutos seriam mais efetivos. Além disso a professora garantiu a disponibilidade em tempo
real para a solução de dúvidas, no entanto tal disponibilidade não aconteceu até hoje (um mês
depois). Após muitos pedidos a professora reavaliou o processo de aprendizado proposto por ela e
decidiu postar aulas na plataforma "google classroom", porém a falta de programação inicial afetou
o cronograma já feito. Atualmente a professora mantém um cronograma de envio de aulas, o que
facilitou muito durante os estudos. Finalizando devo deixar um elogio acerca das atividades
propostas na plataforma "Sagah" que se mostraram bastante coesas com a matéria dada.
- Não tivemos aula com esse professor em EAD
- A professora desde o inicio do uso das novas tecnologias deu aulas por meio de vídeos gravados,
o que auxilia muito no aprendizado, porém acredito que as atividades passadas como forma de
atividade permanente estão sendo um pouco exageradas, uma vez que temos outras matérias e
outros trabalhos.
- Slides muito grandes, o que torna a aula bem cansativa, principalmente pra quem gosta de copiar
e fazer anotações
- Na minha opinião, uma das poucas aulas que rendem muito nesse EAD. Muito boa didática
sempre aliada à prática. Muito bom!!!
- Vídeo-aulas seguem bem objetivas, o que é ótimo e direciona o estudo do aluno. Um ponto de
melhoria seria nos áudios, pois algumas falas foram cortadas nos vídeos.
- Maravilhosaaaaaaaa
- Mônica não me da aula, mas quando deu era uma professora excelente.
- Excelente professor.
- Excelente professora.
- Excelente professora.
- Excelente professora.

- O professor nos pede para apresentar trabalhos sobre o tema antes dele mesmo ter dado, isso torna
o sistema de ensino PBL, e eu entrei em um curso que é modular, e não PBL. Esse método de
ensino não agrega conhecimento, e nós da sala já passamos isso pra ele. Além disso, também é um
professor resistente e que não liga pro que os alunos pensam. No método de aulas presenciais, ele
era muito bom, agora nesse método EAD não está satisfatório.
- Excelente professor.
- Excelente professor.
- Excelente professora.
- Excelente professor.
- Excelente professora.
- Professora excelente, explica quantas vezes forem necessários e sempre atende às demandas dos
alunos quando não estão tendo a aprendizagem satisfatória. Explica com clareza e paciência.
- A postura da professora em relação aos alunos é de resistência. Ao contrário de outros professores
que buscam entender o lado do aluno e buscar um meio termo que agrade a ambos, ela somente se
contenta em agradar ao lado dela. As aulas são muito boas e bem explicadas, como sempre, quanto
a isso não existe reclamação. Mas não adianta ser boa profissional e não ser humana. Ela é
irredutível quando já tomou decisões, uma pessoa difícil de lidar. Além do que, passa trabalhos
complexos para serem realizados em um momento que estamos TODOS passando por dificuldades.
Vocês da coordenação acham que nós alunos estamos atoa, mas nós estamos tão atolados de coisas
pra fazer quanto vocês, MUITO MAIS SOBRECARREGADOS DO QUE ANTES. Enfim, ela
NÃO é NEM UM POUCO HUMANA. Sei que vocês não estão nem aí, mas isso desmotiva os
alunos. Sei que isso vai entrar por uma orelha e sair pela outra, mas foi isso que ME fez e fez
TANTAS OUTRAS pessoas da minha sala precisarem tomar remédios de depressão e para dormir
enquanto estávamos no quarto período. O descaso de certos professores e da coordenação afeta
muito os alunos, em níveis SERÍSSIMOS. Resultado disso eram os climas pesados dentro de sala
na época do quarto período e um aluno que trancou a matrícula por problemas com DEPRESSÃO.
É inadmissível que um curso de medicina deixe isso acontecer, ainda mais quando coordenado pelo
Nilo, que é um médico e de muito renome na cidade. Obrigado
Excelente professora.
- Único adendo é que as aulas dela poderiam ser menores pra facilitar a compreensão. Mas entendo
que o conteúdo é muito extenso e tem suas particularidades, então tudo bem.
- Ele sempre está presente para tirar dúvidas, o problema é a falta de compromisso com os horários.
Entendo que devido ao trabalho dele, ele tenha reuniões inesperadas em momento de pandemia,
porém essas reuniões acontecem em horário de nossas aulas, ROTINEIRAMENTE, com isso,
temos que mudar para um horário avulso, e perdemos toda nossa programação da semana em

relação aos estudos, além do mais, ele avisa das reuniões encima da hora (que é quando
provavelmente fica sabendo), quando já estamos preparados para o início da aula. Também tivemos
um caso de que um grupo específico da sala ficou sem apresentar e aí ele quis marcar um horário
avulso SOMENTE para o grupo apresentar, caso contrário receberiam zero na apresentação, sendo
que se não deu tempo de apresentar no dia da aula não foi por culpa do grupo. No mais, ele é um
excelente professor e explica tudo de prontidão no horário pedido. O problema é realmente a falta
de compromisso com os horários.
- Não se aplica
- Não iniciou aulas nesse formato
- Professor não enviou nenhum conteúdo, seja em aulas ou indicação de leitura. Não demonstrou
disponibilidade para atendimento aos alunos.
- Ótimo profissional, mas não enviou nenhuma aula no formato online. Estamos sem conteúdo da
disciplina...
- O professor não enviou nenhuma aula e não deu nenhum parecer sobre o momento, nem por
mensagem, nem por áudio, nem por vídeo. Total descaso com os alunos e com a instituição.
- O professor não apareceu até hoje. Não tivemos nenhuma aula, nem orientação.
- Não tive NENHUMA aula EaD até hoje! A coordenação não se teve atitude sobre
- Aulas menos complexas e deixando um pouco a desejar em relação ás aulas presenciais do
professor.
- Começou depois do tempo devido, está atrasado
- Professor enviou aula após muito tempo sem aulas. Apesar de atrasado de acordo com o plano, as
aulas enviadas foram muito boas. enviou pelo google classroom, além de enviar material de apoio
e dicas de estudos para ler sobre o tema abordado. Satisfeito!
- O professor demonstrou total interesse no aprendizado dos alunos, se mostrando disponível para
tirar dúvidas, entretanto, por motivos já explicados, está em atraso com os conteúdos.
- atrasada no conteúdo
- não está cumprindo o cronograma, enviou apenas uma aula até hoje.
- Demorou a enviar a aula, não cumpriu com o plano. A aula apresentava muito barulho externo,
atrapalhando a aula. Poderia melhorar esses quesitos e enviar atividades, material complementar.
- Não enviou a permanente
- Há um atraso no conteúdo do módulo, foi enviada apenas uma aula de cada professor. Mas a aula
enviada pela Paula foi excelente apesar de alguns ruídos externos.
- Acredito que o professor teve dificuldades com a nova modalidade de ensino, inclusive, entendo
como falha na comunicação com a coordenação, visto que não houve assistência suficiente para a

realização de aulas EAD, mas isso não tira o mérito da aula muito boa que foi enviada.
Entretanto, há atraso no módulo quanto a conteúdos.
- Professor enviou apenas uma aula, portanto, o cronograma está atrasado. Porém a qualidade da
aula foi excelente.
- Atrasado no conteúdo
- Por muito tempo ausente, não cumpriu o plano. Enviou uma aula pelo google classroom, que foi
muito boa, esclarecedora. ótimo profissional! Não enviou atividades e material complementar...
- Professor excelente, didática ótima. Começou depois do tempo devido, está atrasado.
- Aulas enviadas são muito curtas, pouco explicativas, deixando a desejar muito no conteúdo. O
aluno tem que aprender praticamente sozinho com o livro.
- Aulas muito ruins, rápidas, dando a impressão que falta conteúdo. Houve envio de alguns
materiais no youtube e textos no word "substituindo" as aulas, como por exemplo, uma aula de 2
minutos que foi enviada. Desanimador.
- Videos aulas curtas
- Apesar de enviar muito material de apoio, link de videos, as aulas gravadas foram insatisfatórias
por estarem superficiais. O material de apoio enviando está muito bom. Poderia enriquecer as aulas
com sua vivencia clinica...
- Professor excelente. Porém no EAD algumas de suas aulas vieram de forma insatisfatória, durando
apenas 2 min ou nem tendo aula, só arquivo.
- O professor Jacques é muito cordial, disponível e tem muito a acrescentar na nossa formação, mas
acho que as aulas poderiam ser explanadas e aprofundadas
- Acredito que a próxima aula será mais proveitosa, tudo questão de costume com o EAD. Só uma
aula foi enviada por questão de organização dos professores, não estão em falta com o conteúdo.
- Professor tem didática excelente.
- Satisfeito! só poderia compartilhar material, questões. Parabéns pela aulas, boas!
- A professora não tem didática, não cumpre a duração das aulas (a maior até hoje foi 19min, ela
tem 50 semanal), não enviou nenhuma atividade permanente
- Aulas ruins, de no máximo 20 minutos, dando a impressão que falta conteúdo. Entretanto essa
não é uma impressão apenas do EAD, pois as aulas presenciais também tinham em média 15
minutos, sendo que o tempo estipulado para cada aula é 1 hora e 40. Portanto, sinto que não aprendo
nem metade do que deveria.
- Professora envia aulas extremamente curtas (aproximadamente 20 minutos, sendo que tem 1 hora
e 40 minutos disponíveis de acordo com a grade), pouco esclarecedoras e conteúdo muito
superficial mediante a vastidão de conteúdos da geriatria.

- Mesmo quando presencial, as aulas já eram extremamente rápidas, sem aprofundar no conteúdo,
o que é desproporcional ao livro. Eu me sinto um pouco ''desnorteada'' com a matéria, pois não sei
se a professora quer realmente o básico, ou se é para estudarmos tudo o que o livro abrange.
- Video aulas pequenos
- Enviou as aulas conforme o plano. Poderia compartilhar questões e materiais complementares!
Não se adaptou tão bem ao ead. aproveito para elogiar as aulas práticas, além do ótimo atendimento
dos pacientes, discute casos e aborda temas de cardiologia, além de ensinar ECG aos alunos.
- Muito bom, uma surpresa boa do EAD.
- Aulas muito boas, compartilhou questões! Parabéns! Satisfeito!
- Professora muito dedicada, cumpre os horários para envio das aulas, aulas bem explicativas e
muito bem feitas.
- Excelente professora, ótima adaptação ao EAD
- A professora Lívia tem sido excelente! Possui muita praticidade quanto a plataforma, está sempre
disponível para esclarecimentos e a qualidade da aula permanece excelente!
- Merece o premio de melhor EAD! Qualidade excelente, aulas respeitando tempo, cumprindo todo
o planejado, qualidade manteve a mesma em referencia as aulas presenciais. Preocupada com a
compreensão dos alunos, disponibilizou um numero de whatssapp para tirar duvidas, além da
plataforma do google classroom. Totalmente satisfeito!!! foi a melhor! está de Parabéns!
- Apenas lê os slides.
- ótima adaptação ao EAD
- Professora muito dedicada as aulas online, disponibilizou um numero de whatsapp para tirar
duvidas além do google classroom e email. Satisfeito! Parabéns!
-Muito bom!! excelente professor! Manteve a qualidade das aulas, enviou as aulas na plataforma
google classroom, enviou material com questões. Parabéns, totalmente satisfeito!
- Professora muito dedicada, aulas sempre enviadas em dia, sempre disponível a tirar dúvidas, além
de corrigir as atividades, ajudando a fixação do conteúdo. Porém, as aulas estão extremamente
longas, muitas vezes perdendo o foco do conteúdo e deixando um pouco confusa a matéria.
- A professora está totalmente compromissada com o EAD, manteve o ensino excelente, se não
melhor que o presencial. Entretanto, extrapola todos os horários estipulados para o módulo.
- A Denise tem realizado reuniões além da aula para discussão das atividades, tem sido bastante
proveitoso, pois temos um feedback sobre o que estamos errando.
- A professora é excelente. Mas o módulo tem conflitado aulas, atividades extensas ao ponto de
serem desgastantes.
- Hora aula a mais que o normal. Sobrecarregando.

- Denise utilizou varias formas de repassar o conteudo abordado. Se empolgou com as aulas online,
extrapolando tempo e quantidade de atividades/aulas. Foi além do que tinha de hora/aula.
Excelente! totalmente satisfeito! Fez lives para discutir as atividades, enriquecendo a compreensão
e tirando duvidas! Parabéns
- Professor cumpre horários de envio das aulas, solícito a esclarecer dúvidas e conteúdo
esclarecedor.
- Professor excelente, didática ótima. Começou depois do tempo devido, está atrasado
- Apesar de não estar online no horário da aula dessa disciplina, o professor está disponível para
responder qualquer dúvida assim que possível.
- ótimo professor, manteve a qualidade do Ead conforme as aulas presenciais. Muito claro, aborda
o tema com confiança. Sempre respeitando o cronograma e horários. Parabéns! poderia enviar
atividades...
- O professor tem se mostrado EXCELENTE na modelo ead!
- Professor cumpre horários de aula para envio do material, direto e objetivo no conteúdo. Muito
bom.
- enviou as aulas pelo google classroom, porem fala muito baixo e isso atrapalha muito a
compreensão da matéria. Bom professor. Não enviou atividades.
- Professor excelente, didática ótima. Começou depois do tempo devido, está atrasado
- Apesar de não estar online no horário da aula dessa disciplina, o professor está disponível para
responder qualquer dúvida assim que possível.
- Enviou aulas pelo google classroom, muito boa! Porem, poderia enviar questões, material de apoio
e etc.
- Começou depois do tempo devido, está atrasado
- Apesar de não estar online no horário da aula dessa disciplina, o professor está disponível para
responder qualquer dúvida assim que possível.
- Apesar de não estar online no horário da aula dessa disciplina, o professor está disponível para
responder qualquer dúvida assim que possível.
. Começou depois do tempo devido, está atrasado. Nao mandou permanente
- Ótimo Professor! aborda o conteúdo com facilidade e domínio, além de boa didática! só poderia
enviar questões... Satisfeito!
- muito comprometida com as aulas e horários, sempre disponível para elas!! excelente! Parabéns
pela profissional e pela dedicação! muito satisfeito!
5. 18 - CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA

5. 18. 1 – Indicador 1 - Tabela e Gráfico.

Curso de Medicina Veterinária UNIVALE
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5. 18. 2 – Indicador 2 - Tabela e Gráfico.
Curso de Medicina Veterinária - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas
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5. 18. 3 – Indicador 3 - Tabela e Gráfico.
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5. 18. 4 – Comentários, sugestões e elogios (transcritos na íntegra).

- Excelente professora.
- Suas aulas são ótimas aprendo muito mesmo , sempre nos ensina ,tira dúvidas eu fico muito
satisfeito com suas aulas , gosto muito.
- Você e um grande professor gosto muitos das suas aulas ,sempre esteve disposto pra tira
dúvidas cada dia aprendo mais com suas aulas , parabéns.
- Excelente professor.
- Vc e uma grande professora e uma excelente profissional , estou satisfeito e aprendendo com
suas aulas .
- Excelente professora.
- Excelente professora.
- Gosto muito das suas aulas estou aprendendo coisas que me impressiona muito, Vc sempre
está disposta pra nós ajudar tira dúvida, vc e uma excelente professora.
- Excelente professora.
- Gosto da suas aulas e do jeito que vc repassar o conteúdo pra gente e sempre está disposta pra
nós ajudar e tira dúvidas ,fico satisfeito com suas aulas .
- São aulas boas que aprendo conteúdo novos , fico satisfeito com as aulas ,pois sempre está
disposto pra nós ajudar e ensinar , parabéns.
- Excelente professor.
- professora top de linha.
- professora top de linha!
- nada a declarar.
- nada a reclamar, professora dedicada.
- professora dedicada, em fazer sempre o melhor.
- nada a declarar
- Em relação ao professor, tem se esforçado para passar o melhor para a turma, demonstrando
muito empenho e dedicação.

5. 19 - CURSO DE NUTRIÇÃO

5. 19. 1 – Indicador 1 - Tabela e Gráfico.
Curso de Nutrição - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas
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5. 19. 2 – Indicador 2 - Tabela e Gráfico.

Curso de Nutrição - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas
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5. 19. 3 – Indicador 3 - Tabela e Gráfico.

Curso de Nutrição - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas
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5. 19. 4 – Comentários, sugestões e elogios (transcritos na íntegra).

- Dedicação Total com seus alunos!
- Dedicação e empenho satisfatório com seus alunos
- Dedicação Total com seus alunos!
- possui uma boa didática. Excelente professora

5. 20 - CURSO DE ODONTOLOGIA

5. 20. 1 – Indicador 1 - Tabela e Gráfico.

Curso de Odontologia - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

16
8

1
1

30 41 11
15 21 6

porcentagem

Curso de Odontologia – UNIVALE
Avaliação Aulas remotas
100
80
60
40
20
0

16

18

14

8

15
1
1
Pergunta

21
6

3

Total das respostas

Atividades de aprendizagem online

27
14

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Podcasts

36
18

Outros

Links de vídeos para melhor
compreensão do conteúdo

31
16

Google classroom

Envio de materiais para leitura

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

Aulas ao vivo com seu
professor (lives)

Quais meios e tecnologias de informação e
comunicação foram utilizadas para contribuir
para aprendizado dos conteúdos nesta
disciplina?

Vídeo aulas do seu
professor

Opções de resposta - (%)

6
3

199
100

5. 20. 2 – Indicador 2 - Tabela e Gráfico.

Curso de Odontologia - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Total das respostas

31 7
63 14

Nunca

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

Esporadicamente

O Professor esteve online, no horário de aula desta
disciplina, para orientar seus estudos e retirar suas
dúvidas?

Sempre

Às vezes

Opções de resposta - (%)

1
2

6
12

4
8

49
100

Curso de Odontologia - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Porcentagem

100
80

63

Sempre

60

Às vezes

40
14

20

2

12

Esporadicamente
8

Nunca

0

Sem condições de opinar

1
Pergunta

5. 20. 3 – Indicador 3 - Tabela e Gráfico.

Curso de Odontologia - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Como você avalia sua aprendizagem neste momento de
estudos com aulas remotas?

Totalmente satisfatória

Parcialmente satisfatória

Insatisfatória

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Total das respostas

Opções de resposta - (%)

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

14
29

21
43

10
20

4
8

49
100

Curso de Odontologia - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas
100

Porcentagem

80
60

Totalmente Satisfatório

43
40

Parcialmente Satisfatório

29

20

20

Insatisfatório
8

Sem condições de opinar

0
1
Pergunta

5. 20. 4 – Comentários, sugestões e elogios (transcritos na íntegra).

- Os professores estão se esforçando muito, e atualmente da para estudar, porém algumas matérias
tenho uma leve dificuldade por não ter as aulas praticas
- O professor está aplicando avaliação oral, o que deixa os alunos apreensivos e acaba sendo
injusto com os mesmos, que muitos tem dificuldade em falar para muitas pessoas.
- O Aílton é um excelente professor, ensina muito bem! Porem estou com dificuldades de aprender
devido a grande quantidade de matéria. Radiologia não é uma disciplina fácil e nesses tempos de
quarentena está cada vez mais difícil manter o foco. Acredito que seria muito bom se ele desse
lista de exercícios para fixar o conteúdo.
- Deveria gravar as aulas
- Sem condições de opinar já que as aulas são praticas.
- Sem condições de opinar já que as aulas são praticas.
- Sem condições de opinar já que as aulas são praticas.
- Deu apenas uma aula, no horário
- uma ótima professora, tem dado bastante conteúdo e muitas atividades, gosto muito da maneira
que ela está trabalhando.
- Excelente professora, porém a disciplina é muito complicada para se ter somente aulas online.
Sua prova condiz com o conteúdo que foi ensinado nas vídeo-chamadas. Também seria bom ter
algumas atividades além de trabalhos e provas para agregar o conhecimento.
- Não da aula
- Deu apenas uma aula!
- Ótimas aulas e atividades.

- Ótimas aulas. Só problemas de conexão.
- Muito satisfeito.
- Aulas ministradas com excelência pela professora Ayla e os professores superiores. Muito
didática e explicativa. Sempre com materiais de apoio para demais estudos.
- Professor show! Sempre disponível. Muito satisfeito.
- Professor show! Sempre disponível. Muito satisfeito.

5. 21 - CURSO DE PEDAGOGIA - LICENCIATURA

5. 21. 1 – Indicador 1 - Tabela e Gráfico.
Curso de Pedagogia - Licenciatura
UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Curso de Pedagogia - Licenciatura
UNIVALE
Avaliação Aulas remotas
porcentagem

100,0
80,0
60,0
40,0
20,0

7,0

19,5

20,3

12,5

Outros

Google classroom

Atividades de aprendizagem online

Podcasts

Links de vídeos para melhor
compreensão do conteúdo

Envio de materiais para leitura

25
26
16
0 17 18 11
19,5 20,3 12,5 0,0 13,3 14,1 8,6

13,3
0,0

0,0
1
Pergunta

14,1

8,6

4,7

Total das respostas

9
7,0

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

Aulas ao vivo com seu
professor (lives)

Quais meios e tecnologias de informação e
comunicação
foram
utilizadas
para
contribuir para aprendizado dos conteúdos
nesta disciplina?

Vídeo aulas do seu
professor

Opções de resposta - (%)

6
4,7

128
100

5. 21. 2 – Indicador 2 - Tabela e Gráfico.

Curso de Pedagogia - Licenciatura
UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

O Professor esteve online, no horário de aula desta
disciplina, para orientar seus estudos e retirar suas
dúvidas?

Sempre

Às vezes

Esporadicamente

Nunca

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Total das respostas

Opções de resposta - (%)

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

31
82

1
3

0
0

0
0

6
16

38
100

Curso de Pedagogia - Licenciatura
UNIVALE
Avaliação Aulas remotas
Porcentagem

100

82

80

Sempre

60

Às vezes

40

Esporadicamente

16

20

3

0

0

Nunca

0

Sem condições de opinar

1
Pergunta

5. 21. 3 – Indicador 3 - Tabela e Gráfico.

Curso de Pedagogia - Licenciatura
UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Insatisfatória

Parcialmente satisfatória
21
55

0
0

Total das respostas

11
29

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

Totalmente satisfatória

Como você avalia sua aprendizagem neste momento de
estudos com aulas remotas?

Opções de resposta - (%)

6
16

38
100

Curso de Pedagogia - Licenciatura
UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Porcentagem

100
80
55

60
40

Totalmente Satisfatório
Parcialmente Satisfatório

29
16

20
0
0

Insatisfatório
Sem condições de opinar

1
Pergunta

5. 21. 4 – Comentários, sugestões e elogios (transcritos na íntegra).

- Excelente prof. estou gostando de ter aulas com ela neste semestre e gostaria que estivesse nos
próximos, mais também gostaria que disponibilizarem mais professores para pedagogia como o
Edmarcius e Tiago que são ótimos e foram retirados da nossa grade.
- A prof. é muito capaz, nos faz querer aprender mais, excelente profissional
- boa prof, esta sempre disponível quando precisamos, as aulas são boas mais poderia diminuir um
pouco as exigências referente ao seu conteudo, levando em consideração, que estamos vivendo em
momento de isolamento, tentando se adequar a esse sistema EAD que não está fácil, junto com o
trabalho home office e afazeres de casa.
- Minha aprendizagem não está 100% porque EAD é muito mais difícil, mesmo que o professore
esta disponível, sinto muita dificuldade.
- As aulas com o professor Valdicélio são bem produtivas, as aulas tem fluido bem e temos
conseguido executar as atividades pedidas por ele.
- Celinho está tirando de letra esse momento, estou amando.
- Estamos aprendendo muito, é uma aula onde podemos mostrar a nosso talento e expor nossas ideias
através da arte.
- A professora tem nos cobrado muito além do que estamos acostumadas, isso muita das vezes gera
um conflito, porém sei que é para o bem de todas, como ela disse... não podemos aceitar menos do
que o melhor, a melhor educação, e sei que ela está nos ajudando a sermos as melhores pedagogas.

- A professora Eunice é uma ótima pessoa, entretanto a compreensão da disciplina dela não está
sendo fácil. Muitos artigos estão sendo enviados para a leitura e interpretação contudo isso tem
confundido nossa cabeça. Além do mais precisamos executar outras tarefas entre elas a produção do
TCC e quase não nos sobra tempo para isso. Não desmereço o trabalho dela porque é uma excelente
professora, porém tantos artigos deixam as aulas cansativas e de certa forma ficamos desmotivados
a aprender.
- Como o conteúdo é muito teórico sinto falta da professora explicar o conteúdo, pois sempre lemos
os artigos e fazemos comentários e discussões, acho que falta explicações da professora que possuem
mais conhecimento que nós alunas.
- Aulas online tem feito a diferença, um momento onde tiramos nossas dúvidas e colocamos em
prática nossa aprendizagem.
- Acho que nessa disciplina, a professora está passando muitos artigos, o que está sobrecarregando a
turma, fazendo com que a aprendizagem seja mais superficial. Com isso também, o tempo para nos
dedicarmos mais ao TCC fica escasso. As aulas são boas, porém exaustivas.
- Os professores estão sempre disponíveis, os esforços feitos por eles nesse momento de pandemia
têm cido de muita valia.
- A professora, tem se dedicado e com muita paciência nos ensinado, sei que ela está fazendo o seu
melhor e mesmo com dificuldade estamos aprendendo.
A professora Elizabete é bem dedicada e sempre procura meios de nos orientar da melhor maneira
possível.
- Sempre que precisamos a professora está disponível para tirar nossas dúvidas e orientar no que
precisamos.
- Karla tem se mostrado uma grande orientadora, sempre dedicada e interessada em meu trabalho,
busca as melhores referencias e sempre está disposta a ajudar.
- A professora Elizabete é uma excelente orientadora, nos envia orientações sempre e não deixa de
cobra-nos quanto ao tempo da entrega do trabalho. Não tenho nada a reclamar.

5. 22 - CURSO DE PSICOLOGIA

5. 22.1 – Indicador 1 - Tabela e Gráfico.

Curso de Psicologia - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

42
11

1
0

50 70
13 19

Total das respostas

Atividades de aprendizagem online

67
18

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Podcasts

76
20

Outros

Links de vídeos para melhor
compreensão do conteúdo

49
13

Google classroom

Envio de materiais para leitura

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

Aulas ao vivo com seu
professor (lives)

Quais meios e tecnologias de informação e
comunicação foram utilizadas para contribuir
para aprendizado dos conteúdos nesta
disciplina?

Vídeo aulas do seu
professor

Opções de resposta - (%)

6
2

10
3

371
100

porcentagem

Curso de Psicologia - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas
100
80
60
40
20
0

13

20

18

11

0

19

13

3

2

1
Pergunta

5. 22. 2 – Indicador 2 - Tabela e Gráfico.
Curso de Psicologia - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Total das respostas

58 15
67 17

Nunca

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

Esporadicamente

O Professor esteve online, no horário de aula desta
disciplina, para orientar seus estudos e retirar suas
dúvidas?

Sempre

Às vezes

Opções de resposta - (%)

5
6

1
1

8
9

87
100

Curso de Psicologia - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas
100
Porcentagem

80

67
Sempre

60

Às vezes
40

Esporadicamente

17

20

6

Nunca

9

1

Sem condições de opinar

0
1
Pergunta

5. 22. 3 – Indicador 3 - Tabela e Gráfico.

Curso de Psicologia - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Como você avalia sua aprendizagem neste momento de
estudos com aulas remotas?

Totalmente satisfatória

Parcialmente satisfatória

Insatisfatória

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Total das respostas

Opções de resposta - (%)

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

34
39

32
37

12
14

9
10

87
100

Curso de Psicologia - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Porcentagem

100
80
60
40

Totalmente Satisfatório
39

37

Parcialmente Satisfatório
14

20

10

Insatisfatório
Sem condições de opinar

0
1
Pergunta

5. 22. 4 – Comentários, sugestões e elogios (transcritos na íntegra).
- O professor deixa muito a desejar em seu conteúdo, assim como em expressar sempre suas
opiniões pessoais em aula e muitas vezes opiniões errôneas e de cunho duvidoso.
Adelice é uma ótima professora! sem reclamações.
- Amo a Adriana, é uma ótima professora e teve uma aula dela onde ela teve uma preocupação
de saber como estávamos nos sentindo. Foi muito importante!
- Eu acho que ela deveria usar mais o google classrom pois nem todos os alunos tem acesso ao
portal e as atividades dela
- Deixa a desejar nas aulas, por só utilizar a plataforma de ead da universidade, não ministrando
aulas onlines e quando ministradas, não são no horário que foi proposto pela instituição em seu
quadro de horários.
- Eu amo a Daena!! Sua metodologia é a melhor, o aluno aprende, interage na aula, ela tem uma
preocupação com os alunos e as aulas dela são bastante produtivas.
-Ótimas aulas, professora muito atenciosa!!
-É boa! Mas só usa a plataforma AVA, um pouco cansativo. Gosto dela!
- Ótima professora, porém o meio escolhido para dar aula não está ajudando nesse momento o
meio escolhido foi o AVA.
- Boa professora!
- Professora extremamente dedicada e atenciosa!
- Bruna é maravilhosa, sempre solícita, sempre disponível, ministra aulas excelentes e é super
preocupada com o nosso aprendizado. Se existe um exemplo a ser seguido, é ela! :)
- Mais perfeita não há!
- Professora maravilhosa, linda que eu amo de paixão!!!!!!!!!!!!!
- A insatisfação em relação à aprendizagem se deve ao fato de que estatística já é uma disciplina
complicada por natureza, à distância então se tornou quase impossível compreender a matéria
(para mim). Por outro lado, a professora Marli é muito solícita com a turma, sempre que
entramos em contato para sanar dúvidas ela atende prontamente. Ela vem se adaptando às novas
tecnologias assim como nós, alunos, e tem se saído muito bem!
- Estamos tendo que dispender um esforço a mais (através de bastante pesquisa e vídeos aula
na internet) para conseguirmos assimilar a matéria.
- Avalio minha aprendizagem como parcialmente satisfatória devido à falta de costume em
relação ao ensino à distância. Para mim, o aprendizado em sala de aula, de forma presencial, é
muito mais proveitoso. A troca entre professores e alunos é maior e as dúvidas são esclarecidas
mais facilmente.
- Professora extremamente dedicada e atenciosa!

- Embora a professora esteja enviando bastante conteúdo, não estamos conseguindo ter aulas
on line e pela complexidade da matéria sentimos essa falta. Sei que se não fosse a questão da
pandemia a dinâmica seria diferente pois é uma professora extremamente atenciosa!
- Amo demais suas aulas! Professora que traz reflexões extremamente importantes para além
do curso. Vontade de ficar conversando com ela por horas a fio!
- A Profa. Bruna se destacou na busca por solução relacionada às aulas, tendo cumprido com
destaque as atividades e atendimento aos aluno
- As aulas não perderam a qualidade por estarem sendo online. Portanto, professora Eliene está
de parabéns pela tamanha dedicação e eficiência, tendo em vista este momento tão complicado.
perfeita
- A Profa. Eliene se destacou na busca pela qualidade das suas aulas; forneceu vários materiais
para leitura complementar como artigos e vídeos relacionados á disciplina. Também esteve
disponível para atendimento por meio de Whatsapp, respondendo e interagindo com a turma
sempre.
- Usou o recurso de aula on line várias vezes, mas em outras ou foi aula gravada ou deixou
exercício para fazer. Considero que o conteúdo que ministra nas aulas em algumas ocasiões
incompatível com os assuntos que cobra nas atividade, e não relacionados `a psicologia
(psicofarmacologia), mas à farmacologia geral.
- A professora deixou de dar diversas aulas on line, e disponibilizou atividades, vídeo e horário
para estudar para prova no horário que deveria estar dando a aula on line. Considero os textos
que fornece de difícil entendimento, e por vezes incompatíveis com o conteúdo da prova. Notase que não falta conteúdo à docente, mas considero algumas partes da disciplina de difícil
compreensão.
- Apesar de não ter dado aula on line nas duas primeiras semanas porque estava se ajustando à
nova modalidade, as demais aulas foram on line e inclusive marcou horário extra, em
concordância com a turma, para repor a aula que não havia dado (foi a única que fez reposição).
As aulas são ótimas, quase como se estivéssemos presencialmente, pois são dinâmicas e
participativas. A professora é sempre atenciosa e disponível às demandas dos alunos.
- Não tivemos uma ou duas aulas com ele, não me lembro, mas nas demais a aula foi on line e
em uma ocasião houve apenas troca de dia com outro professor. Ministrou assunto até onde é
permitido, porque como não pode haver demonstração de testes psicológicos de forma a não
ser presencial, isso não foi e nem será dado, seguindo resolução. O que será feito a partir de
agora é a explicação teórica e tipos de aplicação dos testes, conteúdos que foram autorizados
pelo Conselho Federal de Psicologia. Minha aprendizagem é insatisfatória devido ao fato de

não poder manusear e aprender a aplicar os testes, que só pode ser feito no SPA. O professor é
cordial e disponível para os alunos.
- Como a professora Bruna é responsável pelo Estágio, muitas atividades não puderam ser
realizadas devido às resoluções pertinentes quanto ao ensino deste conteúdo realizado de forma
à distância. Então, on line temos discutido assuntos relacionados ao tema psicodiagnóstico e
aprendendo sobre a ficha de anamnese. Não tivemos aulas toda semana até mesmo porque
grande parte do conteúdo só pode ser estudada no SPA, assim como não realizamos ainda o
estágio devido à condição da Pandemia. A professora é ótima quanto às suas explicações e
disponibilidade. A minha aprendizagem é parcialmente satisfatória porque para este conteúdo
os encontros presenciais são necessários e fundamentais.
- A professora teve inicialmente dificuldade quanto aos recursos necessários. Posteriormente
enviou aulas gravadas usando apresentações em slides e explicando o conteúdo. Utilizou
também de aula on line. O tempo todo forneceu e indicou material de estudo. É disponível
quanto às demandas dos alunos.
- Essa disciplina consiste em comprovar as atividades complementares realizadas pelos alunos,
o que não foi possível neste período.
A profa. demonstra estar empenhada em lecionar de forma dinâmica. Tem bom relacionamento
com alunos e está sempre disponível. Considero que os assuntos deveriam mais aprofundados
quanto à condução psicológica nos conteúdos envolvidos no tema da disciplina.
-A professora deixou de dar algumas aulas, mas depois repôs em outro horário. Houve aula em
que a atividade era para ler capítulos de livro, na ausência dela. A situação se regularizou e está
dando aulas nos dias e horários certos. Considero a minha aprendizagem parcialmente
satisfatória porque alguns temas da aula resultariam em maior aprendizagem se estivesse
ocorrendo presencialmente. A professora tem bom relacionamento com a turma e se coloca
sempre disponível para sanar nossas demandas.
- A Profª Ana Clara é brilhante, portanto não há comprometimento da aprendizagem. A aula
presencial realmente é melhor, mas entendemos que a situação atual exige um esforço maior
tanto do Professor como do aluno para que o resultado sofra o menor impacto.
- A Profª Bruna é excelente, portanto não há nenhum comprometimento da aprendizagem
devido as aulas serem a distância. A aula presencial realmente é melhor, mas a conjuntura atual
exige um esforço maior tanto do Professor como do aluno para que dê tudo certo sem prejuízo
ao aprendizado.
- A Bruna é excelente!!!

5. 23 - CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - EaD

5. 23. 1 – Indicador 1 - Tabela e Gráfico.

Curso de Sistemas de Informação - EaD UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Aulas ao vivo com seu
professor (lives)

Envio de materiais para leitura

Links de vídeos para melhor
compreensão do conteúdo

Podcasts

Atividades de aprendizagem online

Google classroom

Outros

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Total das respostas

Quais meios e tecnologias de informação e
comunicação foram utilizadas para contribuir para
aprendizado dos conteúdos nesta disciplina?

Vídeo aulas do seu
professor

Opções de resposta - (%)

1
3

7
19

9
24

7
19

0
0

8
22

0
0

5
14

0
0

37
100

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

Curso de Sistemas de Informação - EaD – UNIVALE
Avaliação Aulas remotas
100
porcentagem

80
60
40
20

19

24

22

19

3

0

0
1
Pergunta

5. 23. 2 – Indicador 2 - Tabela e Gráfico.

14
0

0

Curso de Sistemas de Informação - EaD - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

100

Às vezes

Esporadicamente

Nunca

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Total das respostas

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

Sempre

O Professor esteve online, no horário de aula desta disciplina,
para orientar seus estudos e retirar suas dúvidas?

Opções de resposta - (%)

9
100

0
0

0
0

0
0

0
0

9
100

Curso de Sistemas de Informação- EaD - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Porcentagem

100
80
Sempre

60

Às vezes
40

Esporadicamente

20
0

0

0

0

Nunca

0

Sem condições de opinar

1
Pergunta

5. 23. 3 – Indicador 3 - Tabela e Gráfico.

Como você avalia sua aprendizagem neste momento de
estudos com aulas remotas?

Parcialmente satisfatória

Insatisfatória

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Total das respostas

Opções de resposta - (%)

Totalmente satisfatória

Curso de Sistemas de Informação - EaD - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

8
89

0
0

1
11

0
0

9
100

Curso de Sistemas de Informação - EaD - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas
100

89

Porcentagem

80
60

Totalmente Satisfatório

40

Parcialmente Satisfatório
Insatisfatório

20

11
0

0

Sem condições de opinar

0
1
Pergunta

5. 23. 4 – Comentários, sugestões e elogios (transcritos na íntegra).
- Uma ótima professora, sempre disponível, até mesmo fora do horário de aula.
- Professora muito atenciosa e disposta para sanar quaisquer dúvidas. está de parabéns
- Professora muito atenciosa e disposta para sanar quaisquer dúvidas. está de parabéns
- Professora muito atenciosa e disposta para sanar quaisquer dúvidas. está de parabéns
- Sempre disponível para ajudar com qualquer dúvida, uma excelente professora.
- Professora muito atenciosa e disposta para sanar quaisquer dúvidas. está de parabéns
- Sabemos e compreendemos este momento difícil que a população esta vivenciando, e nós como
estudantes sentimos muito, devido ao afastamento social, a suspensão das aulas presenciais que
estava nos ajudando muito, compreendemos o esforço da instituição em trazer ou levar até nós
alunos o melhor para este momento, para superar a situação, e este recurso que estamos
usando(google meets hongouts)atendeu e está atendendo as expectativas, muito satisfatório, as
aulas com o professor hebert, não deixou a desejar em momento algum, sempre aulas com muita
interatividade, abrindo espaço para dúvidas, perguntas e sugestões, materiais extras que foram
disponibilizados, foi muito bom mesmo, eu como pessoa e aluno da instituição deixo minha
gratidão por todo esforço e dedicação em passar o melhor para nós alunos.
- Nós estudantes sentimos muito pelo momento que estamos vivenciando, devido ao afastamento
social, a suspensão das aulas presenciais que estava nos ajudando muito, compreendemos o
esforço da instituição em trazer ou levar até nós alunos o melhor para este momento, para superar
a situação, e este recurso que estamos usando(google meets hongouts)com os professores e
coordenadores, atendeu e está atendendo as expectativas, muito satisfatório, neste período não
estamos tendo aulas online com a coordenadora/professora ROSSANA, mas sempre estamos em

contato com ela, devido a necessidade de informações entre outros assuntos relacionado ao curso,
e posso afirmar que até aqui nesta etapa do curso ela não deixou a desejar em momento algum,
sempre aulas com muita interatividade, abrindo espaço para dúvidas, perguntas e sugestões,
sempre nos auxiliando naquilo que precisamos, sempre atenciosa aos problemas reportados, eu
como pessoa e aluno agradeço por todo esforço da instituição e professores.

5. 24 - CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM AGRONEGÓCIO

5. 24. 1 – Indicador 1 - Tabela e Gráfico.

Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio
UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

11 17
18 28

12
20

0
0

porcentagem

Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio
UNIVALE
Avaliação Aulas remotas
100
80
60
40
20
0

10

10

20

10

18
0
1
Pergunta

5. 24. 2 – Indicador 2 - Tabela e Gráfico.

28
0

3

Total das respostas

6
10

6
10

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Atividades de aprendizagem online

6
10

Outros

Links de vídeos para melhor
compreensão do conteúdo
Podcasts

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

Google classroom

Quais meios e tecnologias de informação e
comunicação foram utilizadas para contribuir
para aprendizado dos conteúdos nesta
disciplina?

Vídeo aulas do seu
professor
Aulas ao vivo com seu
professor (lives)
Envio de materiais para leitura

Opções de resposta - (%)

0
0

2
3

60
100

Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio
UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

O Professor esteve online, no horário de aula desta
disciplina, para orientar seus estudos e retirar suas
dúvidas?

Sempre

Às vezes

Esporadicamente

Nunca

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Total das respostas

Opções de resposta - (%)

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

7
37

0
0

0
0

2
11

10
53

19
100

Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio
UNIVALE
Avaliação Aulas remotas
Porcentagem

100
80
60
40

Sempre

53

Às vezes

37

20

0

0

Esporadicamente

11

Nunca

0
1

Sem condições de opinar

Pergunta

5. 24. 3 – Indicador 3 - Tabela e Gráfico.

Total das respostas

8
9
0
2
42,1 47,4 0,0 10,5

19
100

Insatisfatória

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

Parcialmente satisfatória

Como você avalia sua aprendizagem neste momento de
estudos com aulas remotas?

Opções de resposta - (%)

Totalmente satisfatória

Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio
UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio
UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Porcentagem

100,0
80,0
60,0

42,1

Totalmente Satisfatório

47,4

Parcialmente Satisfatório

40,0
20,0

Insatisfatório

10,5
0,0

Sem condições de opinar

0,0
1
Pergunta

5. 24. 4 – Comentários, sugestões e elogios (transcritos na íntegra).
- Sem registro.

5. 25 - CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DESIGN GRÁFICO - EaD

5. 25. 1 – Indicador 1 - Tabela e Gráfico.

Curso Superior de Tecnologia em Design
Gráfico = EaD UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Podcasts

Atividades de aprendizagem online

0
0

0
0

0
0

2 2
1
25 25 12,5

Total das respostas

Links de vídeos para melhor
compreensão do conteúdo

2
25

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Envio de materiais para leitura

1
12,5

Outros

Aulas ao vivo com seu
professor (lives)

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

Google classroom

Quais meios e tecnologias de informação e
comunicação foram utilizadas para contribuir
para aprendizado dos conteúdos nesta
disciplina?

Vídeo aulas do seu
professor

Opções de resposta - (%)

0
0

8
100

porcentagem

Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico - EaD
UNIVALE
Avaliação Aulas remotas
100
80
60
40
20
0

12,5

25

25
0

0

25

12,5

0

0

1
Pergunta

5. 25. 2 – Indicador 2 - Tabela e Gráfico.

Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico - EaD
UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

O Professor esteve online, no horário de aula desta
disciplina, para orientar seus estudos e retirar suas dúvidas?

Sempre

Às vezes

Esporadicamente

Nunca

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Total das respostas

Opções de resposta - (%)

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

2
67

0
0

1
33

0
0

0
0

3
100

Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico - EaD
UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Porcentagem

100
80

67

Sempre

60

20

Às vezes

33

40

Esporadicamente
0

0

0
1
Pergunta

0

Nunca
Sem condições de opinar

5. 25. 3 – Indicador 3 - Tabela e Gráfico.

2
1
67 33

Total das respostas

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Como você avalia sua aprendizagem neste momento de
estudos com aulas remotas?

Insatisfatória

Parcialmente satisfatória

Opções de resposta - (%)

Totalmente satisfatória

Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico - EaD
UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

0
0

0
0

3
100

Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico - EaD
UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Porcentagem

100
80

67

60
40

Totalmente Satisfatório
33

Parcialmente Satisfatório
Insatisfatório

20
0

0

0

Sem condições de opinar

1
Pergunta

5. 25. 4 – Comentários, sugestões e elogios (transcritos na íntegra).

- O plantão dele com o projeto integrador não foi satisfatório.

5. 26 - CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EaD

5. 26.1 – Indicador 1 - Tabela e Gráfico.
Curso Superior de Tecnologia em Gestão de
Recursos Humanos - EaD - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

porcentagem

Curso Superior de Tecnologia em Gestão de
Recursos Humanos - EaD – UNIVALE
Avaliação Aulas remotas
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

0,0

16,7

25,0

25,0

16,7

0,0

16,7

0,0

0,0

1
Pergunta

5. 26. 2 – Indicador 2 - Tabela e Gráfico.
Curso Superior de Tecnologia em Gestão de
Recursos Humanos - EaD - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Total das respostas

2 1
67 33

Nunca

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

Esporadicamente

O Professor esteve online, no horário de aula desta
disciplina, para orientar seus estudos e retirar suas
dúvidas?

Sempre

Às vezes

Opções de resposta - (%)

0
0

0
0

0
0

3
100

Total das respostas

2
3
2
0
3
0
2
16,7 25,0 16,7 0,0 25,0 0,0 16,7

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Outros

Google classroom

Atividades de aprendizagem online

Podcasts

0
0,0

Links de vídeos para melhor
compreensão do conteúdo

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

Envio de materiais para leitura

Quais meios e tecnologias de informação e
comunicação foram utilizadas para
contribuir para aprendizado dos conteúdos
nesta disciplina?

Vídeo aulas do seu
professor
Aulas ao vivo com seu
professor (lives)

Opções de resposta - (%)

0
0,0

12
100

Curso Superior de Tecnologia em Gestão de
Recursos Humanos - EaD - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Porcentagem

100
80

67

Sempre

60

Às vezes

33

40

Esporadicamente

20

0

0

Nunca

0

0

Sem condições de opinar

1
Pergunta

5. 26. 3 – Indicador 3 - Tabela e Gráfico.

Como você avalia sua aprendizagem neste momento de
estudos com aulas remotas?

Parcialmente satisfatória

Insatisfatória

Sem condições de opinar/
Não se aplica

Total das respostas

Opções de resposta - (%)

Totalmente satisfatória

Curso Superior de Tecnologia em Gestão de
Recursos Humanos - EaD - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas

Total - Resposta/ Opção
Percentual - Média /Opção

2
67

1
33

0
0

0
0

3
100

Curso Superior de Tecnologia em Gestão de
Recursos Humanos - EaD - UNIVALE
Avaliação Aulas remotas
Porcentagem

100
80

67
Totalmente Satisfatório

60
40

33

Parcialmente Satisfatório

20

0

0
1
Pergunta

0

Insatisfatório
Sem condições de opinar

5. 26. 4 – Comentários, sugestões e elogios (transcritos na íntegra).

- O professor buscou da melhor forma, dentro de suas capacidades, propor atividades que
pudessem avaliar os alunos sem prejudicar em meio a situação atual.
- O professor faz o possível para atender nossas necessidades e contornar a situação atual, mas
conseguiu cumprir e até superar as expectativas através dos encontros por vídeo conferencia.
- O professor esteve sempre a disposição, mesmo fora dos dias programados conseguiu oferecer
suporte, sendo essencial para que o Projeto pudesse ter bem feito e entregue em tempo hábil.
Somente elogios.

6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a tabulação dos resultados a CPA elaborou o Relatório com os quantitativos de repostas
por indicador avaliado a partir da Planilha de resultados da UNIVALE em relação a seus Cursos de
Graduação – Presencial e EaD, com a construção de tabelas e gráficos por indicador avaliado. Consta
ainda neste relatório tabelas, gráficos dos indicadores avaliados por Curso e os Comentários, sugestões
e elogios também por Curso.
Alguns cursos de graduação não estão relacionados no presente relatório. Isto se deve ao fato
de que nenhum aluno dos cursos em questão não respondeu ao instrumento de avaliação.
Este relatório apresenta uma visão global na opinião dos alunos que responderam ao instrumento
de avaliação, no tocante aprendizagem com aulas remotas tendo em vista a substituição das aulas
presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus –
COVID 19, conforme o estabelecido na Portaria UNIVALE 019/2020 e os termos da Portaria do
Ministério da Educação nº 343 de 17 de março de 2020.
Entretanto, a avaliação realizada pela CPA disponibiliza também uma gama de resultados
disponíveis em planilhas, que podem e devem ser analisados oportunamente, visando levantar o maior
número de informações possíveis como subsídios necessários e relevantes para a mudança de rumos
com a finalidade da melhoria contínua da qualidade dos Cursos e da Instituição.

.
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