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1. Introdução  

 

O presente documento, apresenta os resultados das atividades de 

autoavaliação realizadas ao longo do ano de 2019. Para sua construção, foi 

observado o Roteiro para o Relatório de Autoavaliação Institucional, disposto na Nota 

Técnica INEP/DAES/CONAES Nº 065 de 09/10/2014, a lei nº. 10.861, de 14 de abril 

de 2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, o roteiro 

para a Autoavaliação Institucional, (INEP, 2004), demais regulamentações pertinentes 

a matéria, assim como o projeto de autoavaliação que foi elaborado por esta comissão 

em consonância com as normas supracitadas e também com o PDI. 

A autoavaliação na Uniamérica, tem como foco principal auxiliar e subsidiar a 

tomada de decisão da administração superior, através do fomento da cultura de 

autoavaliação e autoconhecimento institucional, a fim de promover a evolução da IES, 

através da coleta e análise de dados originários dos diversos segmentos acadêmicos. 

 

1.1. Dados da Instituição 

 

A ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL UNIÃO DAS AMÉRICAS, inscrita no 

CNPJ/MF n° 18.715.633/000141, com sede à Rua Fulgêncio Pereira, nº 311, Sala A 

CEP 85.853-530, cidade de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, é a mantenedora da 

Faculdade União das Américas que se transformou em Centro Universitário União das 

Américas no ano de 2018, conforme portaria MEC nº 682 de 16 de julho de 2018, 

publicada no DOU de 17 de julho de 2018. Sendo esta, uma entidade comunitária e 

sem fins lucrativos, aberta à associação de pessoas interessadas em colaborar no 

desenvolvimento da educação.  

Em decorrência da posição e do compromisso assumido junto à população da 

cidade de Foz do Iguaçu, os dirigentes marcaram sua presença e orientaram sua ação 

no sentido de corresponder aos anseios e necessidades dessa comunidade em 

termos de ensino superior com a implantação de cursos ainda não existentes na 

cidade e região.  
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Como resultado desse processo de trabalho e ação concreta, paulatinamente, 

a Instituição criou cursos, além dos cinco primeiros autorizados. E entre estes: 

Educação Física, História, Nutrição, Engenharia Ambiental, Biomedicina, Serviço 

Social, Secretariado Executivo Trilíngue e Normal Superior em 2002 e Geografia e 

Psicologia, em 2003. O curso de Normal Superior em 2007 deu lugar ao curso de 

Pedagogia, bastante representativo na Instituição. 

Para concretizar sua missão e seus objetivos, o Centro Universitário União das 

Américas veio atuando nas atividades acadêmicas de ensino, pesquisa, extensão e 

prestação de serviços, firmando-se como Instituição capaz de interagir na busca de 

soluções para o desenvolvimento da região e da sociedade brasileira.  

O Centro Universitário União das Américas, apresenta-se sob a égide do seu 

PDI 2018/2022, conforme documentação apostada do sistema e-MEC. No ano de 

2019 funcionaram nesta IES os seguintes cursos de graduação: Administração; 

Agronomia; Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e 

Urbanismo; Biomedicina; Ciências Biológicas nas modalidades Bacharelado e 

Licenciatura; Ciências Contábeis; Direito, Educação Física nas modalidades 

Bacharelado e Licenciatura; Enfermagem; Engenharia Ambiental; Engenharia Civil; 

Engenharia de Produção; Engenharia de Software, Engenharia Elétrica; Engenharia 

Mecânica; Farmácia; Fisioterapia; História; Jornalismo, Medicina Veterinária, 

Tecnologia em Mídias Digitais, Nutrição; Psicologia; Publicidade e Propaganda. 

 

1.2. Composição da CPA 

 

A CPA é composta por representantes de diversos segmentos acadêmicos 

sendo eles: 

02 Representantes do corpo discente 

02 Representantes do corpo docente 

02 Representantes do corpo técnico administrativo 

02 Representantes da Mantenedora 

02 Representantes da Sociedade Civil 
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Os representantes do corpo discente e docente são indicados através de 

eleição entre os pares e os representantes técnicos administrativos, mantenedora e 

sociedade civil são indicados pelo reitor, conforme regimento institucional.  

Os nomes dos membros da CPA encontram-se na tabela I. 
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Tabela 1 - Composição da Comissão Própria de Avaliação - CPA 

Função 
Período de mandato conforme as Portarias 

2015 2016 2017 2018 2019 

Coordenador(a) 
Maria de Lourdes 

Araújo Pinheiro 

Norma Viapiana 

Golfeto 

Norma Viapiana 

Golfeto/Gilberto 

Zembrani Júnior 

Gilberto Zembrani 

Júnior 

Gilberto Zembrani 

Júnior 

Representantes 

dos Docentes 

Antônio Pitaguari 

A. de Farias Júnior 

Adriane Cristina 

Guerino 

Adriane Cristina 

Guerino 

Adriane Cristina 

Guerino  

Isabel Fernandes 

de Souza 

Rubens de Oliveira 

Santos 

Dirce Maria 

Dalberto 

Dirce Maria 

Dalberto 

Dirce Maria 

Dalberto 

Dirce Maria 

Dalberto 

Representantes 

dos Técnicos 

Administrativos 

Maria de Lourdes 

Araújo Pinheiro 

Maria de Lourdes 

Araújo Pinheiro 

Maria de Lourdes 

Araújo Pinheiro 

Gilberto Zembrani 

Júnior 

Gilberto Zembrani 

Júnior 

Ana Paula Gomes 

Brino 
Michel Jean Zardo Michel Jean Zardo 

Ana Paula Gomes 

Brino 

Sernaide Lourdes 

de Almeida 

Representantes 

do Corpo 

Discente 

Najjua Chadia 

Fouad Fakih 

Larissa Pernes 

Davel 

Larissa Pernes 

Davel 

Everlane Santos 

de Souza 

Anna Carolline 

Conçeição Ferreira 

Pedro Toczek Sarita de Oliveira Sarita de Oliveira 
Gabriella Hamud 

Gitimayer 

Franciele Maria 

Felippe 
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Representantes 

da Sociedade 

Civil 

Paulo Sergio 

Presse 

Ana Cristina 

Zuccaro 

Dimas César 

Bragagnolo 

Paulo Freire de 

Melo 

Paulo Melo de 

Almeida Freire 

Vanessa Gabrielle 

Woicolesco 

Frederico Ganen 

Filho 

Marcond Waldir de 

Marchi 

Cemildo Alberto 

Hanel 

Cemildo Alberto 

Hanel 

Representantes 

da 

Mantenedora 

Cristina Aparecida 

Dalvi Davel 

Cristina Aparecida 

Dalvi Davel 

Cristina Aparecida 

Dalvi Davel 

Cristina Aparecida 

Dalvi Davel 

Cristina Aparecida 

Dalvi Davel 

Luciana Cordeiro 

Faria de Lavor 

Maria das Graças 

Souza 

Maria das Graças 

Souza 

Maria das Graças 

Souza 

Lucia Helena 

Machado Maklhouf 



1.3. Planejamento Estratégico 

 

PILARES ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA 

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

1. A evolução institucional: Foco principal centrado na evolução Institucional, 

considerando os resultados das avaliações internas e externas, para o 

planejamento das ações acadêmico-administrativas.  

 

2. O respeito à missão da IES: Atuar em sinergia com os valores e princípios 

institucionais, contribuindo significativamente para a concretização da missão 

da UniAmérica. 

 

3. A transparência nos procedimentos: Abertura para participação e 

contribuição de qualquer interessado. Socialização dos resultados de forma 

ampla e aberta, a qualquer interessado. 

 

4. A interação entre os resultados e o planejamento institucional: A utilização 

dos resultados como subsídio para o planejamento Institucional. 

 

5. O envolvimento da comunidade acadêmica: Fomento contínuo a 

participação ativa do corpo discente, docente, técnico-administrativo da 

instituição e da sociedade civil. 

 

6. A melhoria contínua na qualidade da aprendizagem: Atuar de forma a 

auxiliar no diagnóstico e elaboração de planos de ação que contribuam para a 

melhoria contínua no processo de aprendizagem. 

 

7. A abertura para a mudança: Manter-se sempre aberto a mudanças de 

planejamento, e a novos modelos de trabalho, que contribuam para a 

qualificação do processo de autoavaliação, e consequentemente para a 

evolução institucional, por meio da concretização da missão da IES. 
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As iniciativas e a coordenação do processo da autoavaliação da IES cabem à 

Comissão Própria de Avaliação - CPA, embora as responsabilidades sejam 

compartilhadas em todos os níveis da administração envolvendo também os setores 

consultivos, deliberativos e executivos da IES. Por isso, para a produção das 

informações indispensáveis à realização da autoavaliação institucional é necessário o 

envolvimento de toda a comunidade acadêmica. A premissa é utilizar da maneira mais 

completa possível as informações já disponíveis no interior da instituição, 

complementando-as na medida da necessidade.  

Destaca-se que as informações indispensáveis à realização da avaliação 

institucional são de diferentes naturezas. Uma modalidade de informações remete 

para a experiência pessoal de cada um na vivência institucional da IES. Nesse sentido, 

se busca sempre uma abordagem de múltiplas perspectivas, com objetivo de tornar a 

coleta de informações, a mais rica, plural e diversificada possível.  

Além das informações produzidas através dos questionários, todos os 

membros da comunidade acadêmica, agregados através de diferentes instâncias da 

vida institucional e da hierarquia organizacional, auxiliam na produção de informações 

específicas sobre o desempenho objetivo da instituição em relação às dimensões e 

aos indicadores da avaliação. 

O processo de autoavaliação no Centro Universitário União das Américas 

envolve: 

 

a - Avaliação da Instituição pelos discentes 

 

I. Percepção sobre a atuação docente; 

II. Percepção sobre a atuação da Coordenação de curso; 

III. Percepção sobre a atuação da Gestão da IES; 

IV. Percepção sobre o atendimento e serviços de secretaria; 

V. Percepção sobre os serviços de suporte; 

VI. Percepção sobre atendimento, serviços e infraestrutura dos Laboratórios; 
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VII. Percepção Biblioteca (inclusive acervo); 

VIII. Serviços gerais, limpeza, segurança; 

IX. Infraestrutura geral; 

X. Imagem da instituição. 

  

b - Avaliação docente sobre a Instituição e sobre o corpo discente 

 

I. Percepção sobre a atuação da coordenação de curso; 

II. Orientação pedagógica; 

III. Serviços de secretaria; 

IV. Laboratórios; 

V. Biblioteca (inclusive acervo); 

VI. Serviços gerais, de limpeza e de segurança. 

VII. Infraestrutura geral.  

VIII. Imagem da instituição. 

 

c - Avaliação institucional sob a ótica do egresso 

 

I. Percepção do mundo do trabalho sobre a atuação da Instituição; 

II. Percepção do egresso sobre os pontos fortes e pontos de melhoria da 

instituição; 

III. Taxa de empregabilidade do egresso; 

IV. Taxa de empregabilidade na área de formação; 

V. Região de atuação profissional do egresso; 

VI. Segmentos de atuação do egresso, tipo de cargo e faixa salarial; 

VII. Continuidade nos estudos de pós-graduação; 

VII. Imagem da Instituição; 

 

No intuito de verificar o perfil do egresso, os aspectos de sua inserção no 

mercado de trabalho, e a sua percepção acerca dos diversos aspectos institucionais 

vivenciados ao longo de sua formação. A CPA realiza anualmente uma pesquisa com 

formados e egressos com o objetivo de verificar percepção quanto a satisfação das 
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necessidades, expectativas e desejos em relação à promessa realizada pela 

Instituição sobre a prestação de serviços contratada.  

A análise dos dados e informações fornecidos por egressos, empregadores e 

mercado é considerada para a revisão dos planos e programas da Instituição, com 

vistas à atualização dos cursos, bem como antecipação de tendências das carreiras 

profissionais. 

 

d - Avaliação dos sistemas e processos administrativos 

 

A avaliação dos sistemas e processos administrativos visa à melhoria do 

atendimento acadêmico, pedagógico e administrativo da Instituição, com estratégias 

para o planejamento, operacionalização e viabilização dos mesmos. Esta avaliação 

conta com a participação dos docentes, técnicos administrativos e gestores da IES. 

 

I. Planos de carreira; 

II. Programas de qualificação profissional e de qualidade de vida; 

III. Serviços de secretaria; 

IV. Laboratórios; 

V. Biblioteca (inclusive acervo); 

VI. Processos administrativos; 

VII. Infraestrutura geral.  

VIII. Imagem da instituição. 

 

 

Segue abaixo o resumo das etapas de implementação do planejamento 

estratégico. 
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Síntese do Planejamento da Autoavaliação 

 

O Planejamento estratégico detalhado consta no projeto de autoavaliação, 

anexo a este relatório. 

 

2. Metodologia 

 

A metodologia utilizada no processo de autoavaliação da Uniamérica consiste 

no levantamento e análise de informações provenientes dos seguintes instrumentos 

de coleta:  

Questionários on-line: questionários aplicados a todos os alunos/egressos 

através de pesquisa eletrônica, com a finalidade de levantar o perfil dos estudantes 

da instituição, bem como informações relativas à percepção do mercado de atuação 

da Uniamérica. 

 

Perfil do discente 

Link para aplicação interna aos discentes (pode ser enviado ao discente após 

a matrícula, por meios eletrônicos ou durante o ano, antes da autoavaliação). 

https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=2408269 

 

 

2018
•Eixo 3 - Políticas 
Acadêmicas

2019
•Eixo 1 - Planejamento e 
Avaliação Institucional

•Eixo 2 - Desenvolvimento 
Institucional

2020
•Eixo 4 - Políticas de Gestão

•Eixo 5 - Infraestrutura

https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=2408269
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Perfil do egresso 

Link para aplicação aos egressos da instituição. 

https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=2417025 

 

Grupos focais, com objetivo de obter uma avaliação qualitativa de forma a 

identificar de forma mais profunda as percepções dos estudantes, docentes e técnicos 

em relação a IES como um todo. Partindo desta premissa, os mediadores formulam 

perguntas abertas de temas variados objetivando sempre a melhoria contínua da IES, 

as respostas se dão de forma oral sendo relatadas pelos mediadores do grupo. 

 

Discentes: aplicação de entrevistas em grupos de 10 a 12 estudantes do 2º, 3º, 

4º e 5º períodos, das áreas de humanas, exatas e saúde, de preferência alunos que 

não sejam bolsistas e que não sejam representantes de turmas. O levantamento de 

dados qualitativos permite uma visão mais apurada a respeito do funcionamento da 

instituição. 

 

Docentes: aplicação de entrevistas em grupos de 10 a 12 docentes, que não 

sejam coordenadores de cursos. 

 

Técnico-administrativos: aplicação de entrevistas em grupos de 10 a 12 

técnicos-administrativos. 

 

Documentos oficiais da instituição: documentos produzidos pela própria 

instituição, para definição e apoio dos processos acadêmicos e gerenciais. 

 

Relatórios de avaliações externas: análise das opiniões de avaliadores 

externos da instituição, visando corrigir e aprimorar as boas práticas desenvolvidas 

internamente. 

A análise e tratamento dos dados são previamente estabelecidos pela CPA, 

que atendem às boas práticas dos processos estatísticos. 

https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=2417025
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O processo de autoavaliação institucional, com finalidades de avaliação e 

acompanhamento da implantação das atividades acadêmicas e administrativas é 

permanente, implementado a cada semestre, com a participação de todos os 

segmentos integrantes da comunidade acadêmica, com destaque para o 

acompanhamento da qualidade da aprendizagem. Deste modo é um processo 

incorporado às práticas diárias, fazendo parte da rotina da instituição de maneira 

sistemática, desde a sensibilização da comunidade interna e externa até a análise de 

seus resultados, visando densificar uma verdadeira cultura de autoavaliação e 

autoconhecimento institucional. 

A atividades da CPA ao longo do ano de 2019, observaram as diretrizes 

contidas no projeto de autoavaliação e estão elencadas abaixo. 

a) Revisão e validação dos instrumentos de coleta de dados; 

b) Campanhas de sensibilização junto aos acadêmicos, docentes e pessoal 

técnico-administrativo em prol da participação nos diferentes momentos da 

avaliação interna: respondendo aos questionários, dialogando com o setor 

de ouvidoria, fazendo uso dos diversos meios de comunicação da 

instituição, como portal do aluno, e-mail, aplicativos de mensagens, redes 

sociais, site institucional, visitas e reuniões com acadêmicos na sala de aula; 

c) Aplicação dos questionários aos estudantes, professores e pessoal técnico-

administrativo, através de questionários online; 

d) Análise e tratamento dos de dados; 

e) Discussão dos resultados da autoavaliação nas reuniões da CPA; 

f) Elaboração de relatório de avaliação individual e envio para todos os 

membros do corpo docente; 

g) Elaboração de relatório de performance do curso, com os resultados do 

curso do corpo docente, metas institucionais para elaboração de planos de 

ação para melhorias da aprendizagem e satisfação dos alunos; 

h) Apresentação dos resultados da autoavaliação para o corpo docente no dia 

da capacitação mensal; 
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2.1. Avaliações externas 

 

A CPA também utiliza as avaliações externas para refletir e aprimorar o 

processo de autoavaliação, desta forma utiliza os relatórios das avaliações externas 

para o planejamento da autoavaliação e também para fomentar, auxiliar e subsidiar a 

melhoria de toda a instituição. 

Todas essas avaliações demonstram o compromisso da IES em ofertar cursos 

superiores com qualidade elevada, resultados também refletidos no ENADE. 

 

ENADE: 

Tabela 2 - Índices da IES (CI, IGC e IGC contínuo) 

ANO CI IGC IGC Contínuo 

2018 4 3 2,7789 

2017 4 3 2,6369 

2016 4 3 2,5685 

2015 4 3 2, 5173 

2014 4 3 2,6752 

2013 4 3 2,6481 

2012 4 3 2,4806 

2011 4 3 2,0634 

2010 4 2 1,8547 

2009 4 2 1,6912 

2008 4 2 1,8400 

2007 - 3 2,1000 

 

 AVALIAÇÃO EXTERNAS IN LOCO 

 

No ano de 2019, a Instituição recebeu 06 avaliações in loco, obtendo em 03 

delas a nota máxima do MEC e outras 03 o conceito 04. Seguem abaixo o 

detalhamento dos cursos e as notas obtidas: 
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Mês de Março 

Reconhecimento do Curso - Ciências Biológicas – CC 05 

Renovação de Reconhecimento do Curso - Psicologia – CC 05 

Renovação de Reconhecimento do Curso - Administração – CC 05 

 

Mês de Abril 

Reconhecimento do Curso - Engenharia de Produção – CC 04 

 

Mês de Junho 

Reconhecimento do Curso - Engenharia Civil – CC 04 

 

Mês de Novembro 

Autorização do Curso - Psicologia EaD – CC 04 

 

 

3. Desenvolvimento 

 

No ano de 2019 foram avaliados os eixos 1 (Planejamento e Avaliação 

Institucional) e 3 (Políticas Acadêmicas).             

 

3.1. Eixo 1 - Planejamento e Avaliação Institucional 

 

A Instituição possui um projeto de autoavaliação institucional que foi elaborado 

pela Comissão Própria de Autoavaliação. O projeto está estruturado em 7 princípios 

fundamentais, a saber: 

 

1. A evolução institucional; 

2. O respeito à missão da IES; 

3. A transparência nos procedimentos;  
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4. A interação entre os resultados e o planejamento institucional; 

5. O envolvimento da comunidade acadêmica; 

6. A melhoria contínua da qualidade do ensino;  

7. A abertura para a mudança; 

 

Neste sentido, verifica-se que a partir dos princípios fundamentais da 

autoavaliação institucional, foram definidos 12 objetivos estruturantes para o ciclo 

avaliativo em questão. São eles: 

 

1. Levantar informações pertinentes ao autoconhecimento da instituição; 

 

2. Executar ações que contribuam para a consecução dos objetivos institucionais 

para o período vigente; 

 

3. Sensibilizar docentes e técnicos-administrativos a respeito do processo de 

autoavaliação e evolução contínua; 

 

4. Identificar a aplicabilidade e efetividade do modelo de ensino e aprendizagem 

desenvolvido pela instituição; 

 

5. Diagnosticar possíveis problemas que possam afetar o bom desempenho das 

operações; 

 

6. Implementar ações que permitam corrigir rotas, visando melhorar de maneira 

efetiva a atuação da gestão; 

 

7. Subsidiar a gestão estratégica e a tomada de decisão, através da análise dos 

indicadores de autoavaliação; 

8. Conhecer em profundidade os pontos fortes e fracos da instituição a fim de 

orientar e promover os ajustes de rota necessários; 
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9. Contribuir para a definição de políticas acadêmico-administrativas, assim como 

para a construção de uma cultura autoavaliação e colaboração institucional; 

 

10. Promover a transparência por meio de publicação do desempenho da IES em 

relação aos indicadores da autoavaliação institucional; 

 

11. Possibilitar a reflexão sobre os objetivos institucionais, a partir da análise dos 

dados da autoavaliação institucional; 

 

12. Produzir um sistema de informações quantitativas e qualitativas para o 

acompanhamento da trajetória de desenvolvimento da qualidade institucional; 

 

 O processo de autoavaliação está implementado e em funcionamento na 

instituição. Através do projeto de autoavaliação, a CPA realiza coletas de dados 

semestrais conforme o planejamento do ciclo avaliativo. A partir da coleta dos 

resultados, os diversos segmentos da comunidade acadêmica, realizam a discussão 

e análise dos dados, e posteriormente elaboram um plano de ação para ampliar e 

fortalecer as práticas exitosas, e ajustar aquelas que ainda necessitam de melhoria. 

 Dentro desta perspectiva, foram analisados os seguintes aspectos, conforme o 

projeto de autoavaliação: 

 

 
Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional (D8) 

 
 

DIMENSÃO 8: Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos 
processos, resultados e eficácia da autoavaliação institucional. 

 

Variáveis do 
núcleo comum 

Instrumento de 
Avaliação/  
Evidência 

Documental 

 
Nota 

 
Justificativa 

Adequação e 
efetividade do (plano 

PDI / PPI / PPCs.  
 

Ao observar o planejamento 
estratégico contido no plano de 
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estratégico) 
planejamento geral da 
instituição e sua 
relação com o Projeto 
Pedagógico 
Institucional e com os 
projetos pedagógicos 
dos cursos. 

Relatórios da 
autoavaliação. 

 
 
 

4,0 
 

autoavaliação institucional. É 
possível verificar a constante 
articulação com o PDI/PPI 
institucional. Com evidência da 
sua aplicação e utilização como 
subsídio para o planejamento e 
melhoria contínua da IES e seus 
cursos. No entanto, ainda é 
necessário fortalecer as ações 
de sensibilização e socialização 
dos resultados. 

Procedimentos de 
avaliação e 
acompanhamento do 
planejamento 
institucional, 
especialmente das 
atividades educativas. 

PDI / PPI / PPCs. 
Relatórios da 
autoavaliação. 

 
 
 

4,5 

As ações de acompanhamento 
das atividades educativas, 
estão previstas no projeto de 
autoavaliação institucional, e 
são realizadas semestralmente, 
servindo como subsídio para 
elaboração do planejamento do 
semestre seguinte. 

Variáveis de temas 
optativos 

Instrumento de Avaliação / 
Evidência Documental 

Acompanhamento da 
evolução detalhada da 
IES através dos 
relatórios de 
autoavaliação. 

Relatórios de 
autoavaliação e 
relatórios de 
ações/melhorias a 
partir da 
autoavaliação. 

 
 
 

5,0 

Existem relatórios periódicos 
que fornecem dados 
comparativos entre os diversos 
semestres. Desta forma, é 
possível verificar a evolução 
dos indicadores estratégicos e 
subsidiar a análise e tomada de 
decisão pelos diversos agentes 
institucionais. 

Divulgação dos 
resultados da 
autoavaliação e das 
ações realizadas. 

Relatórios 
divulgados no site da 
instituição e em outros 
meios (mural, 
reuniões etc.). 

 
 
 
 
 
3,0 

A divulgação dos resultados 
pode ser fortalecida. 
Atualmente a divulgação dos 
resultados ocorre através do 
portal do aluno, através de 
reuniões com a gestão da 
instituição e no site da 
instituição no menu da CPA. No 
entanto essas ações ainda se 
mostram pouco efetivas, há 
necessidade de implementar 
outras estratégias, que sejam 
capazes de disseminar as 
informações, resultados e 
melhorias obtidas através do 
processo de autoavaliação 
institucional. 

MÉDIA DO EIXO 4,1 
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3.2. Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

3.2.1. Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão  

 

As políticas de ensino, de pesquisa e de extensão estão propostas no PPI da 

IES, e sua adoção se evidencia nos PPCs dos cursos, onde as proposições são 

concretizadas. São políticas de ensino:  

Implementar modelo educacional inovador;  

Estimular a autonomia e o protagonismo discente, através do desenvolvimento 

de competências e de práticas de estudo independente.  

Promover uma formação humanista, crítica e reflexiva apoiada em temas 

contextualizados e atuais.  

Atualizar os Projetos Pedagógicos dos Cursos por meio de revisão constante 

de seus planos de aprendizagem e adequá-los às atuais demandas do mundo do 

trabalho;  

Buscar fontes alternativas de recursos, através de parcerias com outras 

organizações.  

As políticas de ensino previstas se traduzem e se operacionalizam nos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos, pelas atividades neles desenvolvidas, tais como:  

Estrutura curricular fundamentada na lógica do jus-in-time; 

Organização da matriz curricular baseada em competências técnicas e 

comportamentais, necessárias à formação integral do estudante.  

Organização do conteúdo de cada semestre em forma de unidades de 

aprendizagem e disponibilizadas em ambiente virtual de aprendizagem.  

Desenvolvimento de Projetos Integradores com base em problemas reais da 

profissão, desde o início do curso.  
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Adoção, em cada semestre letivo, de um módulo de conteúdo Competências 

Pessoais e Profissionais.  

Os mecanismos metodológicos a serem adotados para concretização dos 

preceitos são baseados nas aulas preparadas previamente pelos docentes e 

disponibilizadas, em ambiente virtual, com orientação de estudos para os alunos.  

As políticas para os cursos de graduação são extensivas aos cursos de Pós-

Graduação lato sensu, quando aplicável. 

A fim de promover a participação efetiva de docentes e discentes da IES no 

desenvolvimento de projetos de iniciação científica voltados, (sempre que possível) 

para o estudo e resolução de problemas da região de influência da Instituição, a 

Uniamérica cria nesse ciclo o Programa de Iniciação científica que beneficiará 20 

acadêmicos com bolsas de auxílio. Além disso mantem a revista científica 

multidisciplinar Pleiade, que estimula a produção científica e divulgação dos projetos 

integradores e também dos TCCs e artigos produzidos na Pós-Graduação. 

A Instituição, reconhece a importância da Iniciação Científica no 

desenvolvimento institucional e existe a sua concepção no conjunto de seus valores 

descritos no PDI. As ações voltadas para a implementação de programas de Iniciação 

Científica.  

A extensão universitária é compreendida como um processo educativo e 

científico que, ao resolver problemas reais presentes no contexto social da IES, deve 

integrar o ensino-aprendizagem à investigação científica, justificando a importância do 

curso para o desenvolvimento social, econômico e cultural da sociedade.  

O Centro Universitário União das Américas tem como Políticas de Extensão: 

articular os processos de formação profissional e a aprendizagem com atividades de 

extensão, especialmente em nível de graduação. As bases para esta articulação são 

estendidas por um conjunto de ações tais como: cursos, eventos e prestação de 

serviços, desenvolvidos por professores e estudantes, integrando o ensino-

aprendizagem e a iniciação científica.  
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Uma vez que a Instituição utiliza aprendizagem baseada em Projetos, fica 

garantido que os acadêmicos participem de forma ativa e elevada nas atividades de 

extensão atendendo a comunidade através da resolução de problemas reais trazidos 

pelos diversos segmentos da sociedade. Os projetos ocorrem desde o primeiro 

período do Curso, colocando os acadêmicos em contato com a realidade de cada 

profissão. 

Toda essa movimentação entre instituição e comunidade é possível promover 

a democratização do conhecimento acadêmico e a participação efetiva da IES na 

comunidade através de Atividades de Extensão preferencialmente de cunho 

interdisciplinar que propiciem uma visão integrada da realidade social. Através de 

convênios e parcerias com entidades representativas da região de influência da 

região, as atividades de extensão são realmente as necessidades da comunidade que 

habita a região da IES. 

As atividades de extensão, são constantemente divulgadas, seja em rádio, 

jornais, palestras e visitas da comunidade às instalações na Mostra dos Projetos 

Integradores. 

O modelo educacional adotado pela IES, inclui o desenvolvimento de projetos 

em organizações sociais e visam a solução de problemas reais presentes no contexto 

do exercício profissional.  

Cursos e atividades pedagógicas são destinados à comunidade interna ou 

externa, de complementação e aperfeiçoamento da formação profissional. Eventos, 

apresentações, debates e discussões sobre determinados temas ou produto de 

natureza científica, cultural e tecnológica, são destinados à comunidade interna ou 

externa, envolvendo docentes e discente, e acontecem por meio do Projeto Espaço 

Aberto Uniamérica, que se destina a fomentar continuadamente o amplo debate e 

troca de experiências entre os mais variados segmentos sociais. As atividades do 

espaço aberto podem ser promovidas e proposta por qualquer pessoa da 

comunidade, seja ela discente, docente, técnico administrativo ou membro de outro 

segmento da sociedade. 
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Através da inserção de Competências Pessoais e Profissionais (CPP) no 

currículo dos cursos, a Uniamérica garante a Promoção da cultura da Qualidade de 

Vida e Meio Ambiente por meio de componentes curriculares optativos em todos os 

cursos para o fortalecimento da formação de jovens conscientes em relação às 

questões socioambientais. Todos os acadêmicos possuem acesso à conteúdos que 

trabalham desde atividades socioambientais como a melhora da qualidade de vida. 

 

3.2.2. Expansão e oferta de Cursos 

 

A instituição iniciou suas atividades em 2001 e conta atualmente com 23 cursos 

de graduação em funcionamento. 

Na vigência do PDI anterior entraram em funcionamento 11 cursos novos, com 

destaque para o grande investimento na área de Engenharias. 

Para 2019, a instituição previu o início da oferta do curso de direito que obteve 

nota 5 na visita de autorização in loco, e também a abertura de novos cursos no âmbito 

de sua autonomia universitária, sendo eles: Agronomia, Análise e Desenvolvimento 

de Sistemas, Engenharia de Energias, Engenharia de Software, Jornalismo, Medicina 

Veterinária, Mídias Digitais, Publicidade e Propaganda. Destes cursos, apenas 

Engenharia de Energias não teve sua abertura no ano de 2019. 

Os polos previstos para o ano de 2019, também foram implantados e 

encontram-se em pleno funcionamento. Sendo um em São José dos Pinhais - PR, 

região metropolitana de Curitiba, com os cursos de Administração, Engenharia da 

Produção, Engenharia de Alimentos e Nutrição, e outro em Toledo com o Curso de 

Farmácia. 

Para ano de 2020, existe a previsão de ampliação do portfólio para o Campus 

Toledo com a abertura dos cursos de Administração e Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas, assim como a instalação de mais um Polo na cidade de Matelândia-PR, 

com a oferta do curso Superior de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial. 
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3.2.3. Internacionalização 

 

A internacionalização representa um dos mais importantes componentes da 

missão Uniamérica. O projeto pedagógico institucional – PPI da IES considera que a 

formação integral dos estudantes necessita dos elementos da riqueza cultural 

promovida pela interculturalidade, pela convivência com pessoas de hábitos e 

costumes diversos, pela expansão da mundivisão através da experiência com 

pessoas com diferentes visões de mundo e de vida e, principalmente, pelo 

desenvolvimento do senso de universalismo, onde todos se reconhecem como 

cidadãos do mundo, alimentando o fraternalismo entre os povos, a igualdade, o senso 

de justiça e a convivência harmônica e integrada entre as pessoas de diversas 

nacionalidades, raças, religiões e crenças.  

Como a internacionalização faz parte da missão da IES, sua meta de longo 

prazo é bastante ousada e consiste em transformar a IES em uma universidade 

internacional, com parte significativa do seu corpo docente e discente oriundos de 

outros países. Além disso, a promoção do intercâmbio dos estudantes brasileiros, 

oportunizando a eles a possibilidade de vivenciar experiências de aprendizagem em 

outros países, também faz parte do componente do projeto de internacionalização da 

IES. Para se atingir tais objetivos e metas, as seguintes ações foram implementadas 

e estão sendo aprimoradas e ampliadas:  

 

3.2.4. Bolsas de Estudos Internacionais 

 

A instituição oferece uma quantidade crescente a cada ano de bolsas integrais 

a estudantes de outros países. Atualmente a Instituição atende a 78 estudantes 

provenientes de 09 diferentes países, sendo que este número já chegou a 13 países. 

Estes estudantes não são intercambistas de um semestre, eles fazem toda a sua 

graduação na Uniamérica. Os países de origem destes estudantes são: Argentina 
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(19), Chinesa (8), Japonesa (1), Libanesa (4), Moçambicana (21), Paraguaia (22), 

Portuguesa (2), Venezuelana (1).  

A convivência de alunos de vários países, no campus e na cidade, promove um 

ambiente intercultural diversificado, promovendo oportunidade ímpar para o 

desenvolvimento de uma visão de mundo ampla, crítica e fraterna, criando uma rede 

de relacionamentos (network) de âmbito mundial, favorecendo a empregabilidade de 

todos os envolvidos. 

 

3.2.5. Intercâmbio  

 

Neste ano a instituição iniciou sua política de convênio com instituições 

internacionais para a oferta de intercâmbio estudantil. A primeira universidade ter as 

tratativas iniciadas foi a UCF – University of Central Florida, uma das maiores 

universidades dos Estados Unidos com aproximadamente 65 mil estudantes. Também 

estão sendo realizadas outras tratativas com instituições da do EUA, África e América 

Latina. 

 

3.3. Dimensão 4: A Comunicação com a Sociedade 

 

A IES busca promover um contínuo relacionamento com a comunidade regional 

por meio das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, dentro desta perspectiva a 

dimensão comunicação é trabalhada com várias abordagens, das quais destacamos 

abaixo as principais.  

Na comunicação externa 

· Atualização constante do Portal Institucional; 

· Realização de reuniões semanais com os diferentes segmentos da 

comunidade interna, como funcionários, gestores e coordenadores de curso; 

Instituição da Escola de Líderes, com a finalidade de dialogar permanentemente com 

os representantes dos estudantes sobre o funcionamento da IES; 
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 Implementação da pró-reitoria de relacionamento para atender os estudantes 

em suas necessidades; 

. Sistema de inscrições on-line;  

· E-mail marketing; 

· Site de Notícias; 

· Mídias Sociais (youtube, linkedin, facebook, twitter, WhatsApp); 

· Outdoor; 

· Jornais, revistas e portais de notícias; 

· Tv Indoor; 

· Painel de Led; 

· Jornal institucional; 

· Panfletagem; 

· Mailing de contatos de imprensa, pessoas e instituições; 

· Convênios com empresas de Foz e região; 

· Envio de releases para a imprensa; 

· Mala Direta com convites de eventos; 

· Participação em eventos sociais e comunitários (Feira do Livro, eventos 

esportivos, palestras, workshops etc); 

· Ações do setor comercial em contato com as empresas; 

· Ações de divulgação da marca, como distribuição de brindes, de material 

institucional, material promocional, entre outros. 

  

Na comunicação interna: 

·         E-mail marketing; 

·         Site de Notícias; 

·         Mídias Sociais (facebook, WhatsApp); 

·         Jornal institucional; 

·         Treinamentos, palestras, reuniões; 

·         Murais de avisos; 

·         Agentes de relacionamento; 

·         Avisos e comunicados; 

·         Brindes em datas comemorativas; 
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·         Coffee break, aniversários, confraternizações. 

 

3.4. Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 

 

O atendimento ao estudante foi mais uma das ações com resultados 

significativos neste ciclo avaliativo. Pode-se destacar o atendimento aos estudantes 

em diferentes aspectos: 

a) concessão de bolsas de estudo integrais e parciais; 

b) cadastro no FIES para que os alunos interessados possam se beneficiar 

deste financiamento; 

c) atendimento psicopedagógico; 

d) atendimento psicológico, na Clínica de Psicologia, vinculado ao curso de 

psicologia, quando é o caso; 

e) Monitoria acadêmica voluntária e remunerada; 

f) Estágios curriculares e extracurriculares, quando o aluno solicita; 

g) Preceptoria em prol do desenvolvimento acadêmico; 

h)  Sistema de inscrições on-line para os vestibulandos. 

 

4. Análise dos dados e das informações 

 

No ano de 2019, a CPA avaliou através de questionários online disponibilizados 

aos discentes, 30 cursos de graduação da IES, 93 professores e 26 coordenadores 

de curso. A taxa de adesão tem crescido a cada semestre e em 2019/2 a taxa de 

adesão média foi de 63%. 

O corpo docente foi avaliado nos seguintes aspectos: Planejamento, didática, 

relacionamento, orientação, aderência ao modelo Uniamérica, Feedback e Satisfação. 

e a coordenação de curso nos aspectos Gestão e Relacionamento.  
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4.1. Resultado da percepção discente sobre a atuação docente 

 

A partir do processo de autoavaliação executado no ano de 2018, esta 

comissão entendeu por necessário, incorporar mais alguns aspectos no questionário 

de coleta de dados sobre a percepção discente sobre a atuação do corpo docente. A 

expectativa é consolidar um conjunto de aspectos e indicadores que permitam o 

acompanhamento da evolução institucional, iniciando a série histórica a partir do ano 

de 2019. 

 

Seguem abaixo os aspectos avaliados: 

 

 

Aderência ao modelo Educacional 

 

 

Uma das principais premissas que se considera ao contratar e acompanhar a 

performance de um docente do quadro da Uniamérica, é a sua sinergia com o 

propósito e valores institucionais, que são concretizados por meio da cultura 

institucional e sobretudo pelo modelo educacional proposto. Nesse sentido, o docente 

precisa ser capaz de compreender e colocar esses valores em prática, seja nos 

momentos de interação com os diversos atores da comunidade acadêmica, como 

também, através das experiências de aprendizagem que vivencia cotidianamente com 
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4,1

4,1

4,2

4,2

4,3

4,3

4,4

4,4

4,5
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Aderência ao modelo Educacional Uniamérica

2019/1 2019/2
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seus aprendentes. Neste sentido, a instituição busca estabelecer de forma contínua, 

diversos canais de comunicação e interação com o corpo docente, a fim de promover 

os valores e cultura institucional. Dentre as principais estratégias, destacam-se: Canal 

permanente de comunicação através de aplicativos ágeis, e-mail institucional, cursos 

de formação continuada com encontros mensais, imersão pedagógica nos meses de 

janeiro julho, dentre vários outros. Um fator que evidencia a efetividade das ações 

propostas, é o aumento do indicador de aderência ao modelo educacional que cresceu 

5,8% em 2019/2 em relação a 2019/1.  

  

 

 

 

Didática 

 

 

No aspecto didática, também se observa evolução de 5,8%, evidenciando 

novamente o comprometimento da instituição e sobretudo do seu corpo docente com 

o processo de autoavaliação e melhoria contínua dos indicadores. 

 

 

 

 

4,2

4,5

4,1

4,2

4,2

4,3

4,3

4,4

4,4

4,5

4,5

4,6

Didática

2019/1 2019/2



 

 

 

 

31 

 

Orientação 

 

 

 

  

A orientação docente é parte fundamental para a construção da aprendizagem 

efetiva e em especial no contexto da aprendizagem baseada em projetos. Em 2019/2 

observou-se evolução em relação ao semestre anterior, registrando um crescimento 

de 5,8%. 
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Planejamento 

 

 

 

  

O planejamento docente é fundamental para proporcionar experiências de 

aprendizagem engajadoras e efetivas, ainda mais quando o planejamento lança mão 

de estratégias de aprendizagem ativa para o desenvolvimento de competências. 

Neste sentido, a instituição busca reservar momentos para o planejamento individual 

e coletivo, contribuindo assim para construção de uma aprendizagem significativa e 

transformadora. Em 2019/2 o indicador de planejamento registrou um aumento de 

7,5% em relação ao semestre anterior, corroborando o fortalecimento das práticas 

exitosas nesta seara. 
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Relacionamento 

 

 

 

 

O estreitamento do relacionamento entre aprendente e docente, é ponto crítico 

de sucesso de um modelo educacional baseado em projetos, voltado ao 

desenvolvimento de competências, inserindo o aprendente como protagonista do 

processo de aprendizagem. Por isso a IES mantém este indicador como um dos 

pontos chave para a construção de uma aprendizagem significativa e transformadora. 

Em 2019.2 o também houve melhora no indicador de relacionamento passando de 4,3 

para 4,5 de 5 pontos possíveis, registrando um crescimento de 3,8 %. 
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Satisfação 

 

 

 

No aspecto satisfação, também houve registro de melhoria no segundo 

semestre de 2019 em relação ao primeiro. Houve aumento de 5,5 % em relação ao 

semestre anterior. 

 

Ao analisarmos os gráficos apresentados acima, verificamos que houve 

melhora em todos os indicadores monitorados, corroborando o compromisso da IES 

com o processo de autoavaliação institucional e com o processo de melhoria contínua. 

 

4.2. Resultado da percepção discente sobre a atuação da coordenação de 

curso 
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Gestão 

 

 

Neste aspecto, é avaliado a capacidade de gestão e solução das demandas 

trazidas para a coordenação por parte dos alunos. Houve uma leve melhora neste 

indicador em relação ao semestre anterior, registrando um aumento de 2,4 % em 

relação ao semestre anterior. 

 

Relacionamento 
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A construção de bons relacionamentos é um dos pilares institucionais, nessa 

perspectiva observamos que também houve leve melhore neste indicador, 

corroborando com a consecução dos objetivos institucionais. 

Os resultados da atuação da coordenação de curso na percepção discente, 

evidenciam melhoria em todos os indicadores, mostrando mais uma vez o forte 

compromisso na evolução e melhoria institucional. 

 

4.2. Resultado da percepção discente sobre os processos acadêmicos e 

pedagógicos 

 

Compreensão da Linguagem Acadêmica 

 

 

Neste aspecto, se busca observar o grau de compreensão dos acadêmicos em 

relação as terminologias utilizadas em sala pelo docente, esse indicador pode 

demostrar, mesmo que de forma superficial, diferentes perspectivas em relação a 

construção do processo de ensino aprendizagem, tanto no aspecto do nível de 

compreensão dos aprendentes de determinada turma, como também na perspectiva 

da linguagem utilizada pelo docente em relação ao nível de compreensão de 
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determinada turma. Em 2019/2 o indicador apresentou melhora de 5,5% em relação 

ao semestre anterior. 

 

Competências Pessoais e Profissionais 

 

 

As competências Pessoais e Profissionais, são componentes curriculares que 

envolvem os valores para a vida, e visam, o desenvolvimento integral do educando. 

Os módulos ofertados, complementam a formação dos aprendentes, desenvolvendo 

habilidades importantes para a formação pessoal e profissional de forma vivencial e 

interdisciplinar. E podem abranger uma ampla relação de temas transversais a todos 

os cursos, profundamente voltados ao desenvolvimento das habilidades necessárias 

à realização pessoal e profissional, entre elas: técnicas de estudo; pensamento crítico; 

raciocínio lógico; ética; valores evolutivos universais; empreendedorismo; habilidades 

socioemocionais; educação financeira; princípios de gestão, desenvolvimento 

humano e inteligência evolutiva, sustentabilidade e meio ambiente entre outras. 

Ano após ano a instituição vem demonstrando, o aperfeiçoamento contínuo na 

implementação deste componente curricular, que vem sendo cada vez mais 

valorizado pelos aprendentes. Em geral, o aprendente leva algum tempo para 

compreender o propósito real e a relevância desses temas para a sua formação 

enquanto indivíduo catalisador de transformações pessoais e sociais. A evolução na 

3,5

3,9

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

Competências Pessoais e Profissionais

2019/1 2019/2



 

 

 

 

38 

valorização e qualificação deste componente curricular é evidenciado por meio dos 

indicadores apresentados no gráfico acima, registrando em 2019/2 um aumento de 

9,8% em relação ao semestre anterior. 

 

Desafios/Atividades do Módulo 

 

A elaboração de desafios e atividades de aprendizagem engajadoras e efetivas, 

são um dos pilares do modelo educacional da Uniamérica, que busca a aprendizagem 

efetiva para o desenvolvimento de competências. Por ser um pilar de extrema 

importância dentro do modelo a instituição promove um processo de aprendizado e 

formação contínua de seu corpo docente e colaboradores, seja através do MBA em 

Gestão da Aprendizagem, criado exclusivamente para a formação de professores, 

como também dos diversos outros momentos de interação e troca de experiências 

entre os colegiados de curso e também com convidados externos. 

Também observamos melhora neste indicador, que saltou de 3,9 pontos em 

2019/1 para 4,2 pontos em 2019/2, registrando uma alta de 6,7%. 
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Planejamento 

 

 

Assim como nos demais indicadores, também houve melhora no aspecto 

planejamento. Em 2019/1 este indicador foi de 3,7 pontos e em 2019/2 atingiu 4,0 

pontos, registrando aumento de 10%. 

 

Plataforma (Blackboard) 
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O modelo educacional proposto na Uniamérica, utiliza conceitos do ensino 

híbrido, ou seja, o estudante acessa previamente os materiais de estudo na 

plataforma, e dá aplicabilidade aos conceitos em sala de aula. Por isso a instituição 

vem investindo fortemente na organização e qualidade das plataformas utilizadas. Nos 

últimos semestres a plataforma passou por um amplo processo de restruturação, se 

tornando mais otimizada e intuitiva para os usuários. Esse fator é corroborado com a 

crescente no indicador que passou de 4,0 pontos em 2019/1 para 4,2 pontos em 

2019/2. 

 

Projeto Integrador 

 

 

No Projeto Integrador, os estudantes desenvolvem competências integrando 

teoria e prática, saem da sala de aula e vão aprender fazendo, solucionando 

problemas reais com a orientação de professores qualificados e o apoio de diversos 

profissionais e empresários da região, que colaboram com os projetos como 

mentores. 

Nestes projetos os estudantes são desafiados a criar uma solução aplicada a 

um problema real, seja de uma empresa, de um grupo de pessoas ou mesmo da 

cidade inteira. Com isso, começam a se relacionar com profissionais de destaque, 

formando sua rede de contatos e aumentando sua empregabilidade. Os Projetos 
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Integradores são orientados por professores qualificados e, com o acompanhamento 

técnico terão a oportunidade de criar um portfólio de projetos que servirá como cartão 

de visita para demonstrar seu diferencial no mercado. 

As atividades dos Projetos Integradores, permitem o aprendente começar sua 

carreira profissional desde o início do curso, criando network, experimento desde o 1º 

período a prática profissional possibilitando a construção de um portfólio profissional 

ao longo do curso de graduação, dando mais segurança aos alunos no investimento 

que é fazer um curso superior. 

Em 2019/2 registramos um crescimento de 6,5% em relação a 2019/1. 

Unidades de Aprendizagem 

 

Outro ponto que tem tido bastante atenção institucional, está relacionado a 

qualidade das unidades de aprendizagem. Nos últimos semestres a instituição vem 

qualificando o processo de seleção e revisão das unidades de aprendizagem 

utilizadas nos cursos de forma híbrida. Para tanto, estruturou um setor responsável 

pela qualidade deste processo, o Núcleo Integrado de Tecnologias e Gestão 

Educacional, é responsável pela postagem e verificação da qualidade dos materiais 

postados. Os resultados já podem ser verificados através dos indicadores acima que 

registraram um crescimento de 11,7%. 
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Todos os gráficos e indicadores apresentados acima, evidenciam o 

compromisso dos diversos atores institucionais, no planejamento e execução do 

processo de autoavaliação, e sobretudo na utilização de seus resultados para 

subsidiar o planejamento e evolução institucional. Nessa perspectiva, semestralmente 

a CPA promove junto a gestão da IES e também junto aos colegiados de curso a 

divulgação dos resultados, reservando tempo para discussão e elaboração do Plano 

de Gestão e Melhoria Contínua do Curso, que é elaborado e executado pelo colegiado 

e NDE de cada curso, com acompanhamento desta comissão e também dos gestores 

institucionais. 

 

4.3. Divulgação e apropriação dos resultados 

 

Os resultados são divulgados ao corpo discente através do portal do aluno, site 

institucional, e-mail e aplicativos de mensagens e para o corpo docente através do 

portal do professor, e-mail e na capacitação mensal, momento em que o mesmo se 

apropriam dos resultados e elaboram planos de ação para melhoria dos indicadores. 

 

5. Ações com base na análise 

 

Seguem abaixo as principais ações tomadas a partir da análise e discussão 

dos dados coletados por meio do processo de autoavaliação. 

 

Principais ações de melhoria a partir da autoavaliação institucional 

 

Acadêmico 

Aspecto Demanda Ação 

 
Assiduidade 

 
Atrasos reiterados de 
professores 

Conversa geral e 
individualmente com o corpo 
docente. Acompanhamento 
do ponto dos professores. 

Avaliação Aula de conteúdo específicos 
no dia da avaliação 

Foi reservado um único dia 
para avaliação. Temas 
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específicos passaram a ser 
realizados em outro dia. 

 
Avaliação 

Avaliações descasadas com 
os assuntos da semana 

Planejamento com o 
colegiado para alinhamento 
dos assuntos das avaliações. 

 
Avaliação 
 

Sem informação sobre os 
temas a serem estudados 

Elaboração de roteiro sobre o 
conteúdo das avaliações 

 
 
Avaliação 

 
Metodologia por projetos, 
porém a avaliação é de 
conteúdo. 

Mudança na estrutura de 
avaliação, passando a avaliar 
as competências a serem 
desenvolvidas no projeto, 
através da entrega do 
produto.  

 
 
Blackboard 

 
Dificuldade na organização e 
utilização da Blackboard 

Revisão do Layout e 
elaboração de vários tutoriais 
curtos e intuitivos que 
ensinam a utilização do 
ambiente virtual de 
aprendizagem 

 
Carga horária 

 
Pouca carga horária para os 
temas específicos 

Ampliação de 02 dias para 03 
dias com temas específicos 
(S/ considerar projeto 
integrador) 

 
 
 
Comunicação  

 
Professores repassam 
informações diferentes sobre 
a avaliação e sobre o modelo 
UniAmérica 

Alinhamento com todos os 
professores.  Criação de 
instrução normativa de 
processos acadêmicos. 
Postagem das orientações do 
semestre no ambiente virtual 
de aprendizagem. 

 
CPP 

 
Mudança da CPP de 
presencial para on-line 
 

 
Alteração da CPP para 1 
encontro presencial por mês 

 
 
CPP 

 
Temas de CPP que não 
agregam. 

Revisão dos temas ofertados. 
Treinamento para os 
professores de CPP. 
Contratação de um 
coordenador para CPP.  

 
CPP 

 
CPPs obrigatórias, sem 
opção de escolha por parte 
do acadêmico 
 

 
CPPS eletivas, com escolha 
livre pelos acadêmicos. 

 
Curso 

 
Junção de turmas de cursos 
diferentes 

 

Alteração do modelo de 
gestão de turmas para 
integração vertical dentro do 
próprio curso 

 
Inglês 

 
Inglês obrigatório em 4 
semestres 
 

 
Inglês passou a ser eletivo 

 
 
 

 
 
 

Elaboração de um roteiro 
referencial para sala de aula, 
contemplando o momento de 
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Metodologia 

 
Alunos ficam um pouco 
perdidos com a metodologia 
de aprendizagem ativa 

contextualização, realização 
de atividade por meio 
estratégias de aprendizagem 
ativa, e fechamento e 
feedback 

 
Metodologia 

 
Dificuldade em associar os 
conteúdos com aplicação 
prática 
 

Mudança da matriz curricular 
tradicional para a matriz 
curricular por projetos 
baseada em competências 

 
Planejamento 

 
Impressão de ausência de 
planejamento do semestre 
 

Reservado tempo maior para 
planejamento nos meses de 
julho e janeiro 

 
Projeto Integrador 

 
Retirada do dia específico 
para realização do projeto 
integrador 
 

Inserção de um dia específico 
para realização do projeto 
integrador 

 
 
Projetos Interdisciplinares 

 
Dificuldade em conciliar a 
demanda de dois projetos ao 
mesmo tempo 

Alteração da execução do 
projeto de 02 bimestrais, para 
01 projeto mensal. Desta 
forma o aprendente 
consegue focar seus estudos 
apenas em um componente 
curricular 

 
Trilha de Aprendizagem 

 
Repetição de Conteúdos 
 

 
Revisão dos planos de 
aprendizagem 
 

 
Trilha de aprendizagem 

 
Unidades de aprendizagem 
com erros e atrasos na 
postagem 
 

 
Cronograma de 
acompanhamento e controle 
de qualidade dos conteúdos. 

 

Infraestrutura 

Aspecto Demanda Ação 

Salas de aula  
Salas de arquitetura com 
problemas de acústica e sem 
acabamento 
 

 
Acabamento de todas as 
salas e instalação de forro e 
piso acústico. 

 
 
Laboratórios de engenharia 

 
Falta de segurança na 
utilização do laboratório. 
Desorganização. Internet 
ruim. 
 

 
Reforma e organização do 
espaço. Elaboração de 
Manual de segurança e uso 
do laboratório. Troca da rede 
WIFI. 
 

 
Piso 

 
Piso tátil solto e atrapalhando 
a circulação 
 

 
Instalação e colagem de 
todos os pisos táteis 



 

 

 

 

45 

 
Sala de Aula 

 
Pintura ruim e paredes 
quebradas nas salas do 2º 
piso 
 

 
Conserto das paredes e 
pintura de todas as salas 

 
Salas de aula 

 
Torres de energia elétrica 
com defeito nas salas do 2º e 
1º piso 
 

 
Revisão e conserto de todas 
as torres de energia elétrica 

 
 
Vestiários 1º piso 

 
Problema com o adesivo da 
porta. Porta com problema 
para fechar. Falta de suporte 
para pendurar bolsa, mal 
cheiro. 
 

 
Reforma do vestiário, pintura 
e conserto das portas, 
instalação de suporte para 
bolsa e sabonete. Revisão e 
ampliação da rotina de 
limpeza do vestiário. 
 

 
 
Manutenções gerais 

 
Maçanetas, torres e tomadas, 
ar condicionado, cadeiras. 

 
Revisão e manutenção em 
todos os pisos: Maçanetas, 
torres e tomadas, ar 
condicionado, cadeiras. 
 

 

 

 6. Considerações Finais 

 

Ao analisarmos os indicadores da autoavaliação institucional, é possível 

constatar a intensa articulação entre o planejamento e sua execução prática, 

contribuindo assim para a concretização da visão estratégica institucional. 

 A instituição vem demonstrando ao longo dos últimos semestres, extrema 

capacidade de utilização dos resultados da autoavaliação como subsídio para o 

planejamento e evolução contínua, contribuindo assim, para a concretização da 

missão institucional. 

  Essas afirmações, podem ser evidenciadas ao observarmos os indicadores 

analisados ao longo do ano de 2019. Todos os 15 aspectos levantados, tiveram 

crescimento real no segundo semestre de 2019 em relação ao primeiro semestre, ao 

passo que, as próximas etapas, o trabalho precisará ser mais concentrado na análise 

qualitativa desses indicadores, explorando as nuances existentes em cada curso. 
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 Através do novo modelo educacional baseado na aprendizagem baseada em 

projetos para o desenvolvimento de competências, implantado em todos os cursos 

pela nova gestão da IES desde 2013, o novo modelo educacional vem impactando 

significativamente a comunidade iguaçuense e região, ancorado principalmente pela 

resolução de demandas reais trazidas pelos diversos segmentos da sociedade, que 

são solucionadas pelos aprendentes desde o primeiro período do curso. Para resolver 

essas demandas, além da preceptoria do professor orientador, os aprendentes 

também contam com mentores, que são profissionais com ampla expertise na área 

do projeto a ser desenvolvido.   

 Estas e outras ações além de serem altamente eficazes para a promoção da 

aprendizagem efetiva, também impactam de forma expressiva a comunidade local, 

consolidando um ciclo virtuoso capaz de trazer desenvolvimento a toda a sociedade 

de maneira geral. 

 Além de todo o impacto social gerado, a instituição também tem demonstrado 

boa performance nas avaliações externas realizadas pelo ministério da educação, 

com a maioria dos cursos sendo avaliados com nota 4 e 5, pelas comissões de 

avaliação in loco. 

 Ademais, esta comissão recomenda a ampliação dos esforços em algumas 

atividades que ainda estão sendo desenvolvidas, como a Avaliação sistemática do 

cumprimento das metas e ações previstas no PDI, esta ação acontece com 

periodicidade regular entre o corpo de dirigentes da IES, porém entende-se a 

necessidade de ampliação da socialização das ações estratégicas do PDI a todos os 

colaboradores da IES. A consolidação do programa de capacitação dos técnicos 

administrativos é outro ponto a ser avaliado, atualmente a IES promove de forma 

institucionalizada a capacitação dos docentes, porém com base nas informações 

levantadas nos instrumentos de avaliação, identificou-se que as capacitações dos 

Técnicos Administrativos acontecem com regularidade, no entanto, ainda não se 

encontram implantadas de forma consolidada e sistematizada. 
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Outrossim, é de suma importância a manutenção e ampliação das metas que 

já foram atingidas, através do monitoramento periódico de desempenho sempre 

socializando os resultados para reflexão dos envolvidos possibilitando correções de 

curso e melhoria contínua da IES. 

 

7. Anexos 

 

Anexo I – Projeto de Autoavaliação 

Anexo II – Resultados da Autoavaliação da CPA – 2019 

Anexo III – Melhorias Implementadas a partir da Autoavaliação de 2019 

Anexo IV – Exemplo de Relatório para apropriação dos resultados pelos 

colegiados de curso 

Anexo V – Exemplo de relatório de desempenho individual docente 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I – Projeto de Autoavaliação 
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Projeto de Autoavaliação 

Institucional da Uniamérica 

 

 

 

 

 

Foz do Iguaçu, Set 2019 
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Perfil e Histórico da Uniamérica 

Missão, visão, valores 

A missão do Centro Universitário União das Américas expressa sua razão de ser, identificando 

sua história e a sua linha de ação no contexto da Educação Superior Brasileira. 

 

Missão Institucional 

Criar condições para que seus estudantes, professores, colaboradores e membros da sociedade possam 

vivenciar uma aprendizagem significativa e transformadora em suas vidas. 

 

Visão Institucional 

Ser referência como Instituição de ensino superior com excelência, promovendo soluções que 

contribuam para o desenvolvimento da comunidade por meio da produção científica e tecnológica, na 

disseminação do conhecimento nas diferentes áreas, respeitando os valores éticos, morais e o meio 

ambiente. 

 

Valores Institucionais 

O Centro Universitário União das Américas tem como princípios e valores institucionais: 

1. A aprendizagem ativa e transformadora; 

2. Respeito às diversidades e à liberdade de expressão; 

3. Excelência, solidez e transparência nas ações educacionais; 

4. Aprimoramento da incorporação de inovações educacionais; 

5. Promoção da qualidade de vida nos planos individual, social e ambiental; 

6. Valorização da cultura local e regional;  

7. A formação continuada do corpo docente e técnico-administrativo;  

8. Qualificação da gestão institucional. 

 

Histórico de implantação e desenvolvimento da instituição 

O Centro Universitário União das Américas, com sede, foro e limite territorial de atuação na 

cidade de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná é uma instituição comunitária, de ensino superior, mantida 

pela Associação Internacional União das Américas (AIUA), conforme Portaria MEC nº 742, de 

09/12/2014, publicada no DOU de 10/12/2014.  É uma associação privada, de caráter educacional, 

sem fins econômicos, inscrita no CNPJ nº. 18.715.633/0001-41. 

O Centro Universitário União das Américas, credenciado pela Portaria do MEC nº 949, de 17 

de maio de 2001 e publicada no Diário Oficial da União nº 97 de 21 de maio de 2001, foi inaugurado 

no dia 12 de julho de 2001 e suas atividades acadêmicas tiveram início no dia 13 de agosto de 2001, 

com a implantação dos seguintes cursos de graduação: Administração Gestão de Marketing; 

Administração Gestão de Finanças; Enfermagem; Fisioterapia e Ciências Biológicas, Licenciatura. 
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Em decorrência da posição e do compromisso assumido junto à população da cidade de Foz 

do Iguaçu, os dirigentes marcaram sua presença e orientaram sua ação no sentido de corresponder 

aos anseios e necessidades dessa comunidade em termos de ensino superior com a implantação de 

cursos ainda não existentes na cidade e região.  

Como resultado desse processo de trabalho e ação concreta, paulatinamente, a Instituição 

criou cursos, além dos cinco primeiros. E entre estes: Educação Física, História, Nutrição, Engenharia 

Ambiental, Biomedicina, Serviço Social, Secretariado Executivo Trilíngue e Normal Superior em 2002 e 

Geografia e Psicologia, em 2003. O curso de Normal Superior em 2007 deu lugar ao curso de Pedagogia, 

bastante representativo na Instituição. 

Para concretizar sua missão e seus objetivos, o Centro Universitário União das Américas veio 

atuando nas atividades acadêmicas de ensino, pesquisa, extensão e prestação de serviços, firmando-

se como Instituição capaz de interagir na busca de soluções para o desenvolvimento da região e da 

sociedade brasileira. Assim, com enfoque preferencialmente na qualidade de vida, vem ela 

abrangendo as seguintes áreas de conhecimento: Ciências Biológicas, Saúde, Ciências Humanas, 

Ciências Sociais Aplicadas, Educação e Engenharias.  

Estão em funcionamento atualmente (no ano de 2016) os seguintes cursos de graduação: 

Administração; Arquitetura e Urbanismo; Biomedicina; Ciências Biológicas Bacharelado e Licenciatura; 

Ciências Contábeis; Educação Física Bacharelado e Licenciatura; Enfermagem; Engenharia Ambiental; 

Engenharia Civil; Engenharia de Produção; Engenharia Elétrica; Engenharia Eletrônica; Engenharia 

Mecânica; Farmácia; Fisioterapia; Gastronomia; História; Nutrição; Pedagogia; Psicologia; Serviço 

Social e Tecnológico em Radiologia.  

Além das atividades de graduação, em período diurno e noturno, o Centro Universitário União 

das Américas desenvolve, anualmente programas de extensão na comunidade local e 

circunvizinha, além de ações específicas para viabilizar a inserção do jovem ao ensino superior. 

Oferece também cursos de Pós-graduação presenciais Lato Sensu de acordo com a demanda 

local e foi credenciada pelo Parecer CNE/CES nº 84/2016 para ofertar a Pós-graduação lato sensu 

na modalidade à distância. 

 

 

A autoavaliação no Centro Universitário União das Américas 

As iniciativas e a coordenação do processo da autoavaliação da IES cabem à Comissão 

Própria de Avaliação - CPA, embora as responsabilidades sejam compartilhadas em todos os 

níveis da administração envolvendo também os setores consultivos, deliberativos e executivos 

da IES. Por isso, para a produção das informações indispensáveis à realização da autoavaliação 

institucional é necessário o envolvimento de toda a comunidade acadêmica. A ideia básica é 

utilizar da maneira mais completa possível as informações já disponíveis no interior da 

instituição, complementando-as na medida da necessidade.  

Destaca-se que as informações indispensáveis à realização da avaliação institucional são 

de diferentes naturezas. Uma modalidade de informações remete para a experiência pessoal de 

cada um na vivência institucional da IES, a fim de identificar os graus de satisfação ou 

insatisfação em relação aos indicadores ou questões em avaliação.  
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Estas informações serão coletadas através de questionários específicos por segmentos 

da comunidade acadêmica, com perguntas fechadas e de múltipla escolha. É claro que se 

tomado como um instrumento exclusivo de apreensão das opiniões e apreciações da 

comunidade acadêmica sobre dimensões e indicadores em avaliação, este instrumento pode ser 

considerado limitado e até reducionista. Isto porque, neste caso, a expressão de pontos de vista, 

concepções e apreciações, diferentes das propostas pelo questionário, e sua explicação e 

justificação poderiam ficar prejudicadas. É exatamente para evitar esta limitação e/ou 

reducionismo, que o projeto prevê a produção de relatório parcial de avaliação. Na produção 

destes relatórios, é preciso discutir as informações disponíveis e, principalmente, o seu 

significado para o desenvolvimento da qualidade na IES. Em outros termos, a explicação da 

realidade apresentada através das informações requer necessariamente a explicitação e o 

confronto de pontos de vista, concepções e apreciações existentes entre a comunidade 

acadêmica. 

Por outro lado, além das informações produzidas através dos questionários, todos os 

membros da comunidade acadêmica, agregados através de diferentes instâncias da vida 

institucional e da hierarquia organizacional, auxiliarão na produção de informações específicas 

sobre o desempenho objetivo da instituição em relação às dimensões e aos indicadores da 

avaliação. 

O processo de autoavaliação no Centro Universitário União das Américas envolve: 

 a - Avaliação da Instituição pelos discentes 

I. Desempenho docente; 

II. Atuação do Coordenador; 

III. Atuação dos gestores da IES; 

IV. Serviços de Secretaria; 

V. Laboratórios; 

VI. Biblioteca (inclusive acervo); 

VII. Serviços gerais, limpeza, segurança. 

VIII. Infraestrutura geral. 

IX. Imagem da instituição. 

 

 b - Avaliação do desempenho dos alunos nas atividades de Ensino e de Aprendizagem 

I. Componentes Curriculares/Disciplinas; 

II. Projetos Integradores; 

III. Produto resultante do Projeto Integrador; 

IV. Artigo resultante do Projeto Integrador; 

V. Estágio; 

VI. Atividades Complementares; 

VII. TCC;  

VIII. Participação em eventos; 

IX. Participação em projetos de iniciação científica, e  

X. Participação em projetos e atividades de extensão. 
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 c - Avaliação docente sobre a Instituição e sobre o corpo discente 

I. Atuação do coordenador de curso; 

II. Orientação pedagógica; 

III. Participação dos alunos na disciplina e nas diversas atividades referentes ao Curso 

e a Instituição; 

IV. Serviços de secretaria; 

V. Laboratórios; 

VI. Biblioteca (inclusive acervo); 

VII. Serviços gerais, de limpeza e de segurança. 

VIII. Infraestrutura geral.  

IX. Imagem da instituição. 

 

 d - Avaliação institucional sob a ótica do egresso 

Para conhecer a opinião dos egressos sobre a formação recebida, tanto curricular 

quanto ética, será realizada pesquisa no momento da conclusão do curso, quando o mesmo 

estará apto a fornecer informações sobre a satisfação das necessidades, expectativas e desejos 

em relação à promessa realizada pela Instituição sobre a prestação de serviços contratada. A 

pesquisa poderá ser realizada através de questionários on-line com abordagem qualitativa e 

quantitativa. 

A análise dos dados e informações fornecidos por egressos, empregadores e mercado é 

considerada para a revisão dos planos e programas da Instituição, com vistas à atualização dos 

cursos, bem como antecipação de tendências das carreiras profissionais. 

 
 e - Avaliação dos sistemas e processos administrativos 

A avaliação dos sistemas e processos administrativos visa à melhoria do atendimento 

acadêmico, pedagógico e administrativo da Instituição, com estratégias para o planejamento, 

operacionalização e viabilização dos mesmos. Esta avaliação conta com a participação dos 

docentes, técnicos administrativos e gestores da IES. 

I. Planos de carreira; 

II. Programas de qualificação profissional e de qualidade de vida; 

III. Serviços de secretaria; 

IV. Laboratórios; 

V. Biblioteca (inclusive acervo); 

VI. Processos administrativos; 

VII. Infraestrutura geral.  

VIII. Imagem da instituição. 
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Princípios da Autoavaliação Institucional 

Constituem princípios da avaliação institucional do Centro Universitário União das 

Américas: 

1. A evolução institucional: O planejamento das ações acadêmico-administrativas desta 

IES será decorrente dos resultados das avaliações internas e externas. Para tanto, serão 

considerados os relatórios semestrais da CPA, além dos pareceres das Comissões dos 

Avaliadores Externos quer destaquem equívocos, omissões percebidas nas avaliações, 

quer apontem sugestões para o desenvolvimento da qualidade institucional;  

2. O respeito à missão da IES: A avaliação institucional precisa ocorrer em relação ao 

planejamento institucional, considerando-se a missão da IES, seus valores, objetivos e 

todo o seu plano pedagógico contido no PDI; 

3. A transparência nos procedimentos: a avaliação institucional será desenvolvida com 

competência técnica, ética e fidedignidade dos dados, ou seja, com transparência 

quanto aos procedimentos, critérios e resultados alcançados; 

4. A interação entre os resultados e o planejamento institucional: o levantamento de 

dados, sua análise e a produção dos relatórios devem alimentar a interação entre os 

resultados do conjunto das avaliações e o planejamento institucional com suas ações 

acadêmicas e administrativas; 

5. O envolvimento da comunidade acadêmica: a avaliação institucional requer a 

participação do corpo discente, docente, técnico-administrativo da instituição e da 

sociedade civil, por meio de suas representações no processo avaliativo; 

6. O incremento da qualidade do ensino: a avaliação busca identificar pontos fortes e 

pontos fracos da IES, com vistas à sua melhoria, sempre almejando o incremento da 

qualidade do ensino; 

7. A abertura para a mudança: a atitude de abertura para a mudança, é condição 

necessária à inovação e à qualificação da vida acadêmica. Isto porque a avaliação é um 

instrumento que visa a melhoria da qualidade.  

 

 

Objetivos da Autoavaliação Institucional 

De maneira geral, os objetivos da autoavaliação da Uniamérica consistem em fornecer à gestão 

informações relevantes para o processo de tomada de decisões. De maneira específica, a 

autoavaliação permitirá: 

1. Levantar informações pertinentes ao autoconhecimento da instituição; 

2. Executar ações que possam alinhar as perspectivas da Uniamérica com a missão 

proposta pela direção; 

3. Sensibilizar docentes e técnicos-administrativos a respeito do processo de melhoria 

contínua; 

4. Identificar a aplicabilidade e efetividade do modelo de ensino e aprendizagem 

desenvolvido pela instituição; 

5. Diagnosticar possíveis problemas que possam afetar o bom desempenho das operações; 
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6. Implementar ações que permitam corrigir rotas, visando melhorar de maneira efetiva a 

atuação da gestão; 

7. Analisar continuamente a própria performance através da comparação com resultados 

de autoavaliações anteriores. 

8. Subsidiar a comunidade acadêmica para o planejamento e a tomada de decisões, no 

processo de melhoria da qualidade nas diversas dimensões da vida acadêmica; 

9. Conhecer em profundidade os pontos fortes e fracos da instituição a fim de orientar a 

correção de rumos e o redimensionamento dos seus caminhos; 

10. Contribuir para a definição de políticas e a construção de uma cultura institucional de 

valorização da avaliação como pré-requisitos para o planejamento do desenvolvimento 

da IES; 

11. Desenvolver um processo criativo de autocrítica permanente entre a comunidade 

acadêmica para a melhoria da qualidade do saber acadêmico, administrativo e para a 

cidadania; 

12. Promover a transparência por meio de publicação do desempenho da IES em relação a 

processos e produtos acadêmicos e administrativos; 

13. Possibilitar a redefinição constante dos objetivos institucionais, a fim de sintonizar a IES 

com os desafios, anseios e necessidades do mundo contemporâneo e da sociedade 

regional; 

14. Produzir um sistema de informações quantitativas e qualitativas para o 

acompanhamento da trajetória de desenvolvimento da qualidade institucional; 

15. Desencadear um processo pedagógico de aprendizado no âmbito do desenvolvimento 

acadêmico e institucional, pelo confronto entre a autoavaliação e a avaliação externa 

da IES e o relacionamento dialético entre a avaliação e o planejamento institucional. 

 

Etapas da avaliação interna 

As etapas de autoavaliação constituem basicamente das seguintes fases: preparação, 

desenvolvimento e consolidação. 

Preparação 

É na fase da preparação que se constitui a Comissão Própria de Avaliação (CPA), equipe 

responsável por coordenar, articular o processo interno de autoavaliação e disponibilizar 

informações. A CPA deve ser formada por representantes de todos os segmentos da 

comunidade universitária e membros da sociedade civil. No caso da Uniamérica, a CPA é 

composta por 10 membros, sendo 2 docentes, 2 técnicos-administrativo, 2 discentes, 2 

membros da mantenedora e 2 membros da sociedade civil. 

Nesta fase também se realiza o planejamento da autoavaliação, através da elaboração do 

projeto de autoavaliação. É neste projeto que são definidos os objetivos da autoavaliação, as 

estratégias, metodologia, recursos e cronograma das ações avaliativas. 

Ainda na fase de preparação ocorre a sensibilização da comunidade acadêmica quanto à 

importância da autoavaliação. Este processo deve ser contínuo pois sempre haverá novos atores 

iniciando sua participação neste processo, sejam estudantes, sejam membros do corpo docente 

ou técnico-administrativo. Os segmentos inter-relacionam-se através da participação nas 
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atividades previstas na CPA e também através das ações realizadas a partir dos resultados 

obtidos na autoavaliação. 

Desenvolvimento 

Nesta fase assegura-se  a coerência entre as ações planejadas, as metodologias adotadas, a 

articulação entre os participantes e a observância dos prazos. Definem-se os grupos de trabalho, 

realizam-se reuniões, constroem-se os instrumentos para coleta de dados, define-se a 

metodologia de análise e interpretação dos dados, define-se o formato do relatório de 

autoavaliação, discutem-se os resultados e publicam-se as experiências, entre outras ações. 

Consolidação 

A fase de consolidação refere-se à elaboração, análise e divulgação do relatório final. O relatório, 

além de conter a análise e interpretação dos resultados, pode conter sugestões para ações de 

natureza administrativa e acadêmica. 

A divulgação do relatório pode ser feita através de reuniões, documentos informativos 

(impressos e eletrônicos), entre outros. É também na divulgação que se tornam públicas as 

ações que serão tomadas a partir dos resultados obtidos. 

Ao final desta fase realiza-se a reflexão a respeito do processo auto avaliativo, analisando-se as 

estratégias utilizadas, as dificuldades encontradas e os avanços apresentados, permitindo assim 

a definição de ações futuras. 

 

Fluxo de comunicação e ação dos resultados da CPA 

A CPA realiza reuniões semanais para planejamento de suas ações e suas atividades são 

comunicadas a representantes de todos os segmentos da comunidade acadêmica e da 

sociedade civil. Atualmente estão sendo aplicados instrumentos de coleta de dados em 

periodicidade mensal e seus resultados são utilizados de maneira sistemática para 

acompanhamento e tomada de decisões estratégicas da Uniamérica, quando necessárias. Para 

ampliação do engajamento de todos os segmentos envolvidos, a CPA procura levantar quais 

indicadores são necessários para melhor funcionamento de cada setor, bem como levantar as 

opiniões dos estudantes através de grupos focais para implantação de melhorias contínuas. 
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Eixos e dimensões 

 

 

Metodologia 

A metodologia utilizada no processo de autoavaliação da Uniamérica consiste no levantamento 

e análise de informações provenientes dos seguintes instrumentos de coleta:  

Questionários on-line: questionários aplicados a todos os alunos/egressos através de pesquisa 

eletrônica, com a finalidade de levantar o perfil dos estudantes da instituição, bem como 

informações relativas à percepção do mercado de atuação da Uniamérica. 

Perfil do discente 

Link para aplicação interna aos discentes (pode ser enviado ao discente após a matrícula, 

por meios eletrônicos ou durante o ano, antes da autoavaliação). 

https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=2408269 

(atualizado: incluídas IES EaD para comparação com Uniamérica). 

Perfil do egresso 

Link para aplicação aos egressos da instituição. 

https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=2417025 

 

Grupos focais:  

Discentes: aplicação de entrevistas em grupos de 10 a 12 estudantes do 2º, 3º, 4º e 5º períodos, 

das áreas de humanas, exatas e saúde, de preferência alunos que não sejam bolsistas e que não 

sejam representantes de turmas. O levantamento de dados qualitativos permite uma visão mais 

apurada a respeito do funcionamento da instituição. 

https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=2408269
https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=2417025
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Docentes: aplicação de entrevistas em grupos de 10 a 12 docentes, que não sejam 

coordenadores de cursos. 

Técnico-administrativos: aplicação de entrevistas em grupos de 10 a 12 técnicos-

administrativos. 

Documentos oficiais da instituição: documentos produzidos pela própria instituição, para 

definição e apoio dos processos acadêmicos e gerenciais. 

Relatórios de avaliações externas: análise das opiniões de avaliadores externos da instituição, 

visando corrigir e aprimorar as boas práticas desenvolvidas internamente. 

A análise dos resultados irá gerar os indicadores que representarão a performance de cada 

dimensão avaliada. 

O processo de autoavaliação institucional, com finalidades de avaliação e acompanhamento da 

implantação das atividades acadêmicas e administrativas é permanente, implementado a cada 

semestre, com a participação de todos os segmentos integrantes da comunidade acadêmica, 

com destaque para o acompanhamento da qualidade da aprendizagem. Deste modo é um 

processo incorporado às práticas diárias, fazendo parte da rotina da instituição de maneira 

sistemática, desde a sensibilização da comunidade interna e externa até a análise de seus 

resultados, visando densificar uma verdadeira cultura de autoavaliação. 

Formato de apresentação dos resultados 

Cada eixo é composto por dimensões, as quais são compostas por variáveis a serem avaliadas. 

Cada variável possui uma nota de 1 a 5. Caso a variável seja avaliada através de método 

quantitativo (questionário on-line ou grupo focal), a nota é a média ponderada da quantidade 

de respostas para cada um dos níveis (sendo 1=Insuficiente, 2=Fraco, 3=Regular, 4=Bom, 

5=Ótimo). Caso a variável não seja avaliada através de método quantitativo (por exemplo 

através de documentos oficiais da instituição), a nota é o valor direto do nível atribuído a ela 

(sendo 1=Insuficiente, 2=Fraco, 3=Regular, 4=Bom, 5=Ótimo). 

A nota da dimensão é a média simples das notas das variáveis daquela dimensão. A nota do eixo 
é a média simples das notas de cada dimensão pertencente ao mesmo. 

Para cada autoavaliação será feita uma comparação entre os indicadores das últimas 
autoavaliações institucionais. 
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Exemplo: 

Eixo Avaliado: 2 – Desenvolvimento Institucional 

 

A apresentação dos resultados de cada Eixo 
será comparativa com as avaliações anteriores. 
Exemplo: 2017/1 2017/2 2018/1 

Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional 2,85 3 3,25 

      Dimensão 1 2,5 2,75 3 

            Variável 1 3 2 2 

            Variável 2 2 2 3 

            Variável 3 2 3 4 

      Dimensão 3 3 3,25 3,5 

            Variável 1 1 2 2 

            Variável 2 3 4 5 

 

 

Implementação do projeto de autoavaliação 

Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional (D8) 
DIMENSÃO 8: Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos, 
resultados e eficácia da autoavaliação institucional. 

Variáveis do núcleo comum Instrumento de Avaliação /  
Evidência Documental 

Adequação e efetividade do (plano 
estratégico) planejamento geral da 
instituição e sua relação com o Projeto 
Pedagógico Institucional e com os projetos 
pedagógicos dos cursos. 

PDI / PPI / PPCs. 
Relatórios da autoavaliação. 
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Procedimentos de avaliação e 
acompanhamento do planejamento 
institucional, especialmente das atividades 
educativas. 

PDI / PPI / PPCs. 
Relatórios da autoavaliação. 

Variáveis de temas optativos Instrumento de Avaliação / 
Evidência Documental 

Acompanhamento da evolução detalhada da 
IES através dos relatórios de autoavaliação. 

Relatórios de autoavaliação e relatórios de 
ações/melhorias a partir da autoavaliação. 

Divulgação dos resultados da autoavaliação e 
das ações realizadas. 

Relatórios divulgados no site da instituição e 
em outros meios (mural, TV, reuniões, etc). 

 

Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional (D1, D3) 
DIMENSÃO 1: A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional. 

Variáveis do núcleo comum Instrumento de Avaliação /  
Evidência Documental 

Finalidades, objetivos e compromissos da IES, 
explicitados em documentos oficiais. 

PDI / PPI. 

Concretização das práticas pedagógicas e 
administrativas e suas relações com os 
objetivos centrais da instituição, 
identificando resultados, dificuldades, 
carências, possibilidades e potencialidades. 

Relatório das avaliações da IES (avaliação 
institucional) e dos cursos por Comissões 
Externas do INEP/MEC. Relatório de 
execução de metas programadas conforme 
cronograma – CPA. 
Questionário on-line (discentes). 

Características básicas do Plano de 
Desenvolvimento Institucional e suas 
relações com o contexto social e econômico 
em que a IES está inserida. 

PDI. 

Articulação entre o Plano de 
Desenvolvimento Institucional e o Projeto 
Pedagógico Institucional no que diz respeito 
às atividades de ensino, pesquisa, extensão, 
gestão acadêmica, gestão e avaliação 
institucional. 

PDI / PPI. 

Variáveis de temas optativos 
 

Instrumento de Avaliação / 
Evidência Documental 

Perfil esperado dos ingressantes 
(conhecimentos e competência). 

PDI / PPI. 

Perfil esperado dos egressos (conhecimentos 
e competência). 

PDI / PPI. 
 

DIMENSÃO 3: A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que 
se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e 
social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do 
patrimônio cultural. 

Variáveis do núcleo comum Instrumento de Avaliação /  
Evidência Documental 

Transferência de conhecimento e 
importância social das ações universitárias e 
impactos das atividades científicas, técnicas e 
culturais para o desenvolvimento regional e 
nacional. 

Relatórios dos projetos integradores. 
Índice de participação dos estudantes nas 
atividades de extensão. 
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Acordos e convênios assinados com 
entidades representativas da região de 
influência da IES. 

Natureza das relações com os setores público 
e produtivo, com o mercado de trabalho e 
com instituições sociais, culturais e 
educativas de todos os níveis. 

Acordos e convênios assinados com 
entidades representativas da região de 
influência da IES. 

Ações voltadas ao desenvolvimento da 
democracia, promoção da cidadania, de 
atenção a setores sociais excluídos, políticas 
de ações afirmativas, etc. 

Relatórios dos projetos integradores. 
Índice de participação dos estudantes nas 
atividades de extensão. 

Variáveis de temas optativos 
 

Instrumento de Avaliação / 
Evidência Documental 

Estruturação de atividades de 
responsabilidade social, considerando os 
impactos administrativos, financeiros e 
socioculturais desse processo nos seguintes 
campos: 
1 - Desenvolvimento Econômico e Social; 
2 - Defesa do Meio Ambiente e Educação 
Ambiental; 
3 - Inclusão Social e Educação em Direitos 
Humanos; 
4 - Defesa da Memória Cultural e Patrimônio 
Cultural; e,  
5 - Cultura Afro-brasileira e indígena; 
5- Acessibilidade. 

Relatórios dos projetos integradores. 
Programas de atividades de extensão na 
comunidade. 
PPCs. 
Atividades de extensão direcionadas para o 
atendimento de necessidades de instituições 
de cunho social. 
Acordos e convênios assinados com 
entidades representativas da região de 
influência da IES. 
Programas de iniciação científica voltados ao 
tema. 
 

 

Eixo 3 – Políticas Acadêmicas (D2, D4, D9) 
DIMENSÃO 2: A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as 
respectivas normas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à 
produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades. 

Variáveis do núcleo comum - ENSINO Instrumento de Avaliação /  
Evidência Documental 

Concepção de currículo e organização 
didático-pedagógica (métodos, 
metodologias, planos de ensino e de 
aprendizagem e avaliação da aprendizagem) 
de acordo com os fins da instituição, as 
diretrizes curriculares e a inovação da área. 

PPI / PPCs. 

Práticas pedagógicas, considerando a relação 
entre a transmissão de informações e a 
utilização de processos participativos de 
construção do conhecimento. 

PPI / PPCs. 
Relatório dos grupos focais (discentes). 

Pertinência dos currículos (concepção e 
prática), tendo em vista os objetivos 
institucionais, as demandas sociais 
(científicas, econômicas, culturais etc.) e as 
necessidades individuais. 

PPI / PPCs. 
Relatório dos grupos focais (discentes). 
Relatório de notas no ENADE. 
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Práticas institucionais que estimulam a 
melhoria do ensino, a formação docente, o 
apoio ao estudante, a interdisciplinaridade, 
as inovações didático-pedagógicas e o uso 
das novas tecnologias no ensino. 

PPI / PPCs. 
Relatório dos grupos focais (discentes). 
Objetos de aprendizagem produzidos pelos 
docentes através da ferramenta de TI. 

Variáveis de temas optativos - ENSINO 
 

Instrumento de Avaliação / 
Evidência Documental 

Avaliação da aplicabilidade e efetividade do 
modelo de ensino e aprendizagem da 
instituição. 

Relatório dos grupos focais (discentes). 
Relatório dos grupos focais (docentes).  
 

Capacitação dos gestores da instituição, 
coordenadores dos cursos, corpo docente e o 
corpo técnico administrativo para atuação 
em consonância com o PPI da IES, os 
documentos de referência do MEC/INEP, 
CNE/CES e CONAES. 

Relatórios das avaliações da IES (avaliação 
institucional) e dos cursos por Comissões 
Externas do INEP/MEC. 
Relatório dos grupos focais (discentes). 
Relatório dos grupos focais (docentes). 
 

Implantação da avaliação contínua dos PPCs. Nota no ENADE. 

Divulgação contínua dos instrumentos 
pedagógicos. 

PPI / PPCs. 
Objetos de aprendizagem produzidos pelos 
docentes através da ferramenta de TI. 

Implementação e acompanhamento das 
atividades complementares como objeto de 
formação diferenciada e flexibilidade 
curricular. 

Relatório das atividades complementares 
realizadas pelo colegiado. 

Promoção da cultura da Qualidade de Vida e 
Meio Ambiente por meio de disciplinas 
optativas nos diferentes cursos para o 
fortalecimento da formação de jovens 
conscientes em relação às questões 
socioambientais. 

Relatórios das atividades dos cursos com as 
atividades socioambientais realizadas. 

Diminuição da evasão de alunos (as) por falta 
de condições acadêmicas de efetuar os 
estudos. 

Relatório da taxa de evasão/migração dos 
cursos. 

Ampliação da oferta de novos cursos de 
graduação que deem oportunidade 
profissional aos jovens, atendendo as 
necessidades de mercado regionais em 
termos de desenvolvimento de recursos 
humanos qualificados. 

PDI / PPCs. 
Programa de capacitação docente. 

Variáveis do núcleo comum - PESQUISA Instrumento de Avaliação /  
Evidência Documental 

Relevância social e científica da pesquisa em 
relação aos objetivos institucionais, tendo 
como referência as publicações científicas, 
técnicas e artísticas, patentes, produção de 
teses, organização de eventos científicos, 
realização de intercâmbios e cooperação com 
outras instituições nacionais e internacionais, 
formação de grupos de pesquisa, políticas de 
investigação e de difusão dessas produções. 

Programas de iniciação científica. 
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Vínculos e contribuição da pesquisa para o 
desenvolvimento local/regional. 

Relatório com os resultados dos programas 
de iniciação científica. 

Políticas e práticas institucionais de pesquisa 
para a formação de pesquisadores (inclusive 
iniciação científica). 

Programas de iniciação científica. 

Articulação da pesquisa com as demais 
atividades acadêmicas. 

Relatório com os resultados dos programas 
de iniciação científica. 

Critérios para o desenvolvimento da 
pesquisa, participação dos pesquisadores em 
eventos acadêmicos, publicação e divulgação 
dos trabalhos. 

Programas de iniciação científica. 

Variáveis de temas optativos - PESQUISA 
 

Instrumento de Avaliação / 
Evidência Documental 

Promoção da participação efetiva de 
docentes e discentes da IES no 
desenvolvimento de projetos de iniciação 
científica voltados (sempre que possível) para 
o estudo e resolução de problemas da região 
de influência da instituição. 

Relatório das bolsas disponibilizadas. 
Revista eletrônica de Iniciação Científica 
criada no Portal da IES. 
Anais de encontros científicos publicados. 

Variáveis do núcleo comum - EXTENSÃO 
 

Instrumento de Avaliação / 
Evidência Documental 

Concepção de extensão e de intervenção 
social afirmada no Plano de Desenvolvimento 
Institucional. 

PDI. 

Articulação das atividades de extensão com o 
ensino e a pesquisa e com as necessidades e 
demandas do entorno social. 

PDI / PPCs. 
Programação das atividades de extensão na 
comunidade. 

Participação dos estudantes nas ações de 
extensão e intervenção social e o respectivo 
impacto em sua formação. 

Relatório dos projetos integradores. 
Índice de participação dos estudantes nas 
atividades de extensão. 
Acordos e convênios assinados com 
entidades representativas da região de 
influência da IES. 

Variáveis de temas optativos - EXTENSÃO 
 

Instrumento de Avaliação / 
Evidência Documental 

Atendimento das demandas sociais da região 
de inserção da IES, articuladas com as 
políticas e prioridades institucionais. 

Relatório dos projetos integradores. 
Evento acadêmico semestral para discussão 
de temas de interesse institucional e da 
comunidade de influência da IES. 
Reserva orçamentária definida no 
planejamento da Mantenedora. 

Variáveis do núcleo comum – PÓS-
GRADUAÇÃO 
 

Instrumento de Avaliação / 
Evidência Documental 

Políticas institucionais para criação, expansão 
e manutenção da pós-graduação lato e stricto 
sensu. 

PDI / PPI / PPCs. 

Política de melhoria da qualidade da pós-
graduação. 

PDI / PPI / PPCs. 

Integração entre graduação e pós-graduação. PDI / PPI / PPCs. 
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Formação de pesquisadores e de 
profissionais para o magistério superior. 

Evidência da existência de cursos de pós-
graduação voltados ao magistério superior. 

Variáveis de temas optativos – PÓS-
GRADUAÇÃO 
 

Instrumento de Avaliação / 
Evidência Documental 

Contribuição para a qualificação de recursos 
humanos através da oferta de cursos dentro 
do Programa de Educação Continuada. 

PPCs. 
Evidência da existência de cursos de pós-
graduação voltados à qualificação de 
recursos humanos. 

DIMENSÃO 4: A comunicação com a sociedade. 

Variáveis do núcleo comum Instrumento de Avaliação /  
Evidência Documental 

Estratégias, recursos e qualidade da 
comunicação interna e externa. 

Relatório de ações do Marketing. 
Ouvidoria. 

Imagem pública da instituição nos meios de 
comunicação social. 

Relatório dos grupos focais (discentes). 
Relatório dos grupos focais (docentes). 
Relatório dos grupos focais (técnico-
administrativos). 
Relatório dos grupos focais (elementos da 
sociedade civil). 
 

Variáveis de temas optativos 
 

Instrumento de Avaliação / 
Evidência Documental 

Avaliação da força da marca da IES. Relatório de ações do Marketing. 
Questionário on-line (discentes). 
 

Efetividade dos meios de comunicação 
utilizados com o público. 

Relatório dos grupos focais (discentes). 
Relatório dos grupos focais (docentes). 
Relatório dos grupos focais (técnico-
administrativos). 
Relatório dos grupos focais (elementos da 
sociedade civil). 
Levantamento de meios de comunicação 
utilizados com o público. 

DIMENSÃO 9: Políticas de atendimento a estudantes e egressos. 

Variáveis do núcleo comum - ESTUDANTES Instrumento de Avaliação /  
Evidência Documental 

Políticas de acesso, seleção e permanência de 
estudantes (critérios utilizados, 
acompanhamento pedagógico, espaço de 
participação e de convivência) e sua relação 
com as políticas públicas e com o contexto 
social. 

Políticas acadêmicas internas. 
 

Políticas de participação dos estudantes em 
atividades de ensino (estágios, tutoria), 
iniciação científica, extensão, avaliação 
institucional, atividades de intercâmbio 
estudantil. 

Políticas acadêmicas internas. 
 

Mecanismos/sistemáticas de estudos e 
análises dos dados sobre ingressantes, 
evasão/ abandono, tempos médios de 

Levantamento semestral de informações a 
respeito dos corpos discente/docente. 
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conclusão, formaturas, relação 
professor/aluno e outros estudos tendo em 
vista a melhoria das atividades educativas. 

Acompanhamento de egressos e de criação 
de oportunidades de formação continuada. 

Base de dados de egressos. 
Questionário on-line (egressos). 
Evidência da existência de cursos e eventos 
científicos para os egressos. 

Variáveis de temas optativos - ESTUDANTES Instrumento de Avaliação / 
Evidência Documental 

Oferecimento ao corpo discente o apoio 
necessário ao melhor desenvolvimento de 
seus estudos envolvendo, entre outros: 
1 - Nivelamento durante o processo; 
2 - Apoio psicopedagógico; 
3- Oportunidades de participação na gestão 
institucional através de representação em 
órgãos colegiados; 
4 - Apoio logístico para a apresentação de 
trabalhos em encontros, conferências e 
congressos; 
5 - Recursos de informática disponíveis para 
pesquisas e estudos; 
6 - Orientação acadêmica adequada para 
consulta à base de dados 

Relatório dos grupos focais (discentes). 
Programa de bolsas acadêmicas. 
Programas de financiamento. 
Atividades de nivelamento de conteúdo. 
Monitoria psicopedagógica. 
Comissão de Relacionamento Discente. 
Evidência da existência de computadores 
ligados à internet para atividade de estudo e 
pesquisa. 
Evidência da existência de orientação 
acadêmica para consulta a base de dados e 
desenvolvimento de trabalhos dentro do 
Manual de Normas e Trabalhos Acadêmicos 
da IES. 

Variáveis do núcleo comum - EGRESSOS Instrumento de Avaliação /  
Evidência Documental 

Inserção profissional dos egressos. Questionário on-line (egressos). 

Participação dos egressos na vida da IES. Relatório das palestras ministradas na IES 
pelos egressos. 
Relatório de participação dos egressos na 
avaliação dos cursos (questionário on-line). 

Variáveis de temas optativos - EGRESSOS Instrumento de Avaliação / 
Evidência Documental 

Perfil dos egressos (conhecimentos e 
competência). 

Questionário on-line (egressos). 
 

 

 

Eixo 4 – Políticas de Gestão (D5, D6, D10) 
DIMENSÃO 5: As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo técnico 
administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de 
trabalho. 

Variáveis do núcleo comum Instrumento de Avaliação /  
Evidência Documental 

Planos de carreira regulamentados para os 
corpos docente e técnico-administrativo, 
com critérios claros de admissão e de 
progressão. 

Plano de carreira docente. 
Plano de carreira técnico-administrativo. 
Relatório dos grupos focais (docentes). 
Relatório dos grupos focais (técnico-
administrativos). 
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Programas de qualificação profissional e de 
melhoria da qualidade de vida para os corpos 
docente e técnico-administrativo. 

Programa de qualificação do corpo docente. 
Programa de qualificação do corpo técnico-
administrativo. 
Programas de melhoria da qualidade de vida. 
Relatório dos grupos focais (docentes). 
Relatório dos grupos focais (técnico-
administrativos). 
 

Clima institucional, relações interpessoais, 
estrutura de poder, graus de satisfação 
pessoal e profissional. 

Relatório dos grupos focais (docentes). 
Relatório dos grupos focais (técnicos-
administrativos). 

Variáveis de temas optativos 
 

Instrumento de Avaliação / 
Evidência Documental 

Estímulo da produção docente definindo 
indicadores de progressão compatíveis com 
os objetivos institucionais da IES. 

Relatório da avaliação da contribuição do 
docente na formação do egresso com as 
habilidades e competências definidas no 
projeto pedagógico de curso. 
Questionário on-line (egressos). 

Políticas de contratação e avaliação de 
docentes e técnicos administrativos. 

PDI. 
 

DIMENSÃO 6: Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e 
representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a 
mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos processos 
decisórios. 

Variáveis do núcleo comum Instrumento de Avaliação /  
Evidência Documental 

Existência de plano de gestão e/ou plano de 
metas: adequação da gestão ao 
cumprimento dos objetivos e projetos 
institucionais e coerência com a estrutura 
organizacional oficial e real. 

PDI / PPI. 

Funcionamento, composição e atribuição dos 
órgãos colegiados. 

Política dos colegiados. 

Uso da gestão e tomadas de decisão 
institucionais em relação às finalidades 
educativas. 

PDI / PPI. 
Registro das ações oriundas dos relatórios 
da autoavaliação. 

Uso da gestão estratégica para antecipar 
problemas e soluções. 

Registro das ações oriundas dos relatórios 
da autoavaliação e/ou planejamento 
estratégico. 

Modos de participação dos atores na gestão 
(consensual, normativa, burocrática). 

Organograma. 

Investimento na comunicação e circulação da 
informação (privativa da gestão central ou 
fluida em todos os níveis). 

Relatório dos grupos focais (docentes). 
Relatório dos grupos focais (técnicos-
administrativos). 
Levantamento dos meios de comunicação 
utilizados. 

Variáveis de temas optativos 
 

Instrumento de Avaliação / 
Evidência Documental 

Atendimento das Políticas de Gestão 
definidas no PPI: 

Política dos colegiados. 
Relatório de avaliação da execução dos PPCs. 
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1 - Manter órgão colegiado superior com 
representação de todo o corpo social: 
mantenedora, corpo docente, corpo técnico 
administrativo, corpo discente e 
comunidade; 
2 - Manter colegiado de curso com 
representação docente e discente; 
3 - Garantir nas competências de cada órgão 
colegiado independência e autonomia 
acadêmica na relação com a mantenedora; 
4 - Manter atuação legislativa coerente com 
a identidade corporativa, Políticas 
Institucionais e Documentos de referência do 
MEC/INEP, CNE/CES. 

Manutenção do processo de Gestão por 
Resultados focada nos indicadores de 
qualidade definidos pelo MEC e nas metas 
estratégicas da IES. 
 

PDI. 
Plano de ações dos relatórios da 
autoavaliação. 
Plano de ações dos relatórios de avaliação 
externa. 

Grau de satisfação em relação aos serviços de 
Secretaria. 

Relatório dos grupos focais (discentes). 
Relatório dos grupos focais (docentes). 
Relatório dos grupos focais (técnico-
administrativos). 

Grau de satisfação em relação aos serviços 
gerais, de limpeza e de segurança. 

Relatório dos grupos focais (discentes). 
Relatório dos grupos focais (docentes). 
Relatório dos grupos focais (técnico-
administrativos). 

Grau de satisfação em relação aos processos 
administrativos. 

Relatório dos grupos focais (docentes). 
Relatório dos grupos focais (técnico-
administrativos). 

Conhecimento sobre o perfil dos estudantes 
Uniamérica 

Questionário on-line (discentes). 
Relatório dos grupos focais (discentes). 

DIMENSÃO 10: Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da 
continuidade dos compromissos na oferta da educação superior. 

Variáveis do núcleo comum Instrumento de Avaliação /  
Evidência Documental 

Sustentabilidade financeira da instituição e 
políticas de captação e alocação de recursos. 

Relatório de acompanhamento da execução 
financeira e orçamentária. 
Balanço Patrimonial com faturamento, 
Receita Líquida, Custeio, Despesas 
Administrativas, Despesas Institucionais, etc. 
DRE. 

Políticas direcionadas à aplicação de recursos 
para programas de ensino, pesquisa e 
extensão. 

Políticas financeiras-orçamentárias. 

Variáveis de temas optativos Instrumento de Avaliação / 
Evidência Documental 

Acompanhamento do Orçado vs Realizado Relatórios financeiros da IES 

Acompanhamento do EBITDA da IES Relatórios financeiros da IES 

Regularização de possíveis pendências 
trabalhistas e financeiras. 

Certidão Negativa: 
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1. Certidão Conjunta de Débitos relativos a 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
2. Certidão Negativa de Débitos Municipais; 
3.  Inscrição no cadastro de contribuintes do 
Município; 
4. Comprovante de CNPJ; 
5.Certidão de regularidade com FGTS; 
6. Certidão de regularidade com a Seguridade 
Social (INSS). 

 

Eixo 5 – Infraestrutura Física (D7) 

DIMENSÃO 7: Infraestrutura física 

Variáveis do núcleo comum Instrumento de Avaliação /  
Evidência Documental 

Adequação da infraestrutura da instituição 
(salas de aula, biblioteca, laboratórios, áreas 
de lazer, transporte, hospitais, equipamentos 
de informática, rede de informações e 
outros) em função das atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. 

Políticas de infraestrutura. 
 

Políticas institucionais de conservação, 
atualização, segurança e de estímulo à 
utilização dos meios em função dos fins. 

Políticas de infraestrutura. 

Utilização da infraestrutura no 
desenvolvimento de práticas pedagógicas 
inovadoras. 

Levantamento dos recursos de infraestrutura 
disponíveis para as salas de aulas. 

Variáveis de temas optativos 
 

Instrumento de Avaliação / 
Evidência Documental 

Acesso à internet. Mapa de cobertura da rede wireless para os 
espaços da IES. 

Manter condições de estudo, segurança e 
trabalho em todos os espaços da IES. 

Programa de capacitação de funcionários 
para atuar em emergências e em momentos 
críticos de segurança. 
Programa/projeto de prevenção e combate a 
incêndio, de acordo com as normas regentes. 
Políticas de infraestrutura. 

Grau de satisfação em relação à biblioteca 
(quantidade e qualidade do acervo, acesso a 
PNE, computadores para pesquisa, acesso à 
internet, etc). 

Relatório dos grupos focais (discentes). 
Relatório dos grupos focais (docentes). 
 

Grau de satisfação em relação aos 
laboratórios (instalações, qualidade e 
variedade dos equipamentos, etc). 

Relatório dos grupos focais (discentes). 
Relatório dos grupos focais (docentes). 
 

Infraestrutura geral da instituição. Relatório dos grupos focais (discentes). 
Relatório dos grupos focais (docentes). 
Relatório dos grupos focais (técnicos-
administrativos). 
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Recursos 

Para a viabilização do processo de avaliação da Uniamérica, considera-se necessária a existência 

de infraestrutura adequada para a CPA e suporte técnico-administrativo especializado. 

Para tanto, será utilizada sala específica destinada aos encontros da CPA, com mesa de reunião, 

acesso à internet, material de escritório, armários e televisão. 

Como suporte técnico-administrativo, conta-se com a participação de um coordenador para 

gerenciamento do projeto, um analista de dados para tratamento e análise dos resultados, 

apoio administrativo para interlocução entre as áreas envolvidas, execução dos grupos focais e 

levantamento dos indicadores em materiais oficiais da instituição e técnicos de informática para 

disponibilização dos questionários on-line, processamento dos indicadores e produção de 

relatórios quantitativos. 

A viabilização financeira do projeto deve ser incluída na previsão orçamentária da instituição, 

contabilizando os gastos básicos necessários para as operações de rotina, como impressão de 

documentos, despesas para organização de reuniões e gerenciamento do tempo dos 

funcionários envolvidos. 

Cronograma 

Atividades Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Reuniões CPA        

Grupos focais 
(discentes) 

       

Grupos focais 
(docentes) 

       

Grupos focais 
(técnico-
administrativos) 

       

Aplicação 
questionários 
on-line 

       

Levantamento 
de indicadores 
em materiais 
oficiais da 
instituição 

       

Tratamento e 
análise de 
resultados 

       

Elaboração de 
relatórios 
parciais 

       

Elaboração de 
relatório final 

       

Divulgação de 
resultados 

       

Outras 
atividades 
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Anexo II – Resultados da Autoavaliação da 

CPA – 2019 



Uniamérica e Unidades
Resultados das Questões Objetivas e Discursivas - 2019



Uniamérica



Questões Objetivas
Uniamérica
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Metodologia baseada na média das avaliações:

Discordo Totalmente: 1
Discordo Parcialmente: 2
Não Discordo Nem Concordo: 3
Concordo Parcialmente: 4
Concordo Totalmente: 5

E comparação entre semestres.
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Pergunta 2019/1 2019/2 %

Consigo ler, compreender e resolver as atividades propostas nas unidades de 

aprendizagem?
3,3 3,9 18,2%

Você está satisfeito com a oferta do CPP na modalidade EAD (Online)? 3,3 3,8 14,5%

Consigo associar os conteúdos de aprendizagem disponibilizados na plataforma 

(Blackboard) com as atividades propostas em sala de aula?
3,5 4,0 13,2%

Tenho clareza de como serei avaliado? 3,5 3,9 11,9%

Sou orientado com clareza em todas as etapas do meu projeto integrador e meu 

orientador participa ativamente deste processo?
3,7 4,1 10,9%

Consigo associar a atividade proposta em sala com a resolução do meu 

desafio/módulo?
3,8 4,2 9,5%

Percebo que a atividade proposta para o desafio/módulo foi pensada e organizada 

com antecedência?
3,8 4,1 8,2%

Consigo compreender a linguagem utilizada nas unidades de aprendizagem? 3,9 4,2 8,2%

Entendo os objetivos do desafio/módulo e consigo executar as etapas da solução? 3,8 4,1 8,1%

Os conteúdos e atividades do seu CPP, cumprem os objetivos de aprendizagem 

propostos?
3,7 3,9 7,7%

A forma como os conteúdos e práticas são abordados em sala/laboratórios de aula 

é a maneira que acontece no dia a dia da profissão?
3,8 4,1 7,4%

Tenho disponível o cronograma do desafio/módulo com datas, prazos e descrição 

das etapas e entregas a serem realizadas?
81,6% 87,4% 7,1%

Me sinto motivado a propor soluções inovadoras e bem embasadas em meus 

projetos integradores pelo meu professor orientador?
3,8 4,1 6,6%

Os projetos integradores que realizei trouxeram novos aprendizados e me 

estimularam buscar novos conteúdos além das Unidades de Aprendizagem?
4,0 4,3 6,1%

UNIAMÉRICA - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS
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Pergunta 2019/1 2019/2 %

Consigo compreender a explicação e orientação do professor para executar as 

atividades de sala e resolver as demandas do meu desafio?
4,0 4,3 5,6%

Tenho desenvolvido novas competências ao longo dos projetos integradores que 

realizei?
4,1 4,3 5,1%

Os conteúdos de aprendizagem (Unidade de aprendizagem e outros), 

disponibilizados na plataforma (Blackboard), estão postados com antecedência e 

de forma organizada?

3,9 4,1 4,8%

Com a execução do desafio/módulo, consigo visualizar a aplicabilidade dos 

conteúdos no cotidiano da minha futura profissão?
4,0 4,2 4,7%

Tenho facilidade para utilizar a plataforma (Blackboard)? 4,0 4,2 4,3%

Os projetos integradores que realizei até agora são relevantes para a minha prática 

profissional e empregabilidade?
4,1 4,3 4,1%

Entendo que os conteúdos abordados nos desafios/módulo são relevantes para 

minha formação profissional?
4,1 4,3 4,0%

Consigo entender o vocabulário utilizado pelo professor durante a aula? 4,3 4,4 3,0%

Fora da faculdade você dispõe de acesso à Internet para estudar? 94,1% 96,5% 2,5%

Você possui Notebook ou Netbook?
90,2% 91,1% 1,0%

A metododologia de desenvolvimento do CPP contribuiu para uma aprendizagem 

efetiva?
- 3,8 -

As questões objetivas da Unidade e as postadas no fórum contribuem para uma 

aprendizagem efetiva?
3,5 - -

Total Geral 3,8 4,1 7,7%

UNIAMÉRICA - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS
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Quantidade 

2019/1
% 2019/1

Quantidade 

2019/2
% 2019/2

% entre 

semestres

Em casa 668 65,3% 543 61,7% -5,5%

No trabalho 162 15,8% 172 19,5% 23,4%

Na faculdade fora do meu horário de aula 79 7,7% 73 8,3% 7,4%

Não estudo fora da faculdade 64 6,3% 45 5,1% -18,3%

Outros 32 3,1% 32 3,6% 16,3%

Transporte Coletivo 18 1,8% 15 1,7% -3,1%

Total Geral 1.023 100,0% 880 100,0% 0,0%

UNIAMÉRICA - Aonde estudo fora da faculdade



Pergunta 2019/1 2019/2 %

A coordenação do curso demonstra eficiência e agilidade no 

encaminhamento e resolução dos problemas?
4,3 4,4 2,4%

A coordenação é acessível, conversa e mantém bom relacionamento com 

os alunos?
4,4 4,5 1,7%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação da coordenação onde 1 significa 

muito insatisfeito e 5 significa muito satisfeito.
4,3 4,3 1,3%

Total Geral 4,3 4,4 1,8%

UNIAMÉRICA - COORDENAÇÃO



Pergunta 2019/1 2019/2 %

O Professor consegue organizar a atividade do desafio/módulo com início, 

meio e fim, reservando tempo adequado para o feedback/discussão do que 

foi realizado em sala?

4,1 4,4 8,4%

Consigo associar as atividades de sala como um meio para resolver as 

demandas do meu Desafio/Módulo?
4,1 4,4 7,6%

O professor consegue orientar as atividades/desafios em sala? (Instrui 

sobre o que precisa ser feito, acompanha o desenvolvimento da 

atividade/desafio, faz contribuições para melhoria e resolução da 

4,2 4,5 7,2%

Percebo que as atividades do desafio/módulo, propostas pelo professor 

são pensadas e organizadas com antecedência?
4,2 4,4 6,6%

O professor consegue dar orientações sobre o Modelo e Metodologia de 

Aprendizagem da Uniamérica? 
4,2 4,5 5,9%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação do professor neste 

módulo/desafio, onde 1 significa muito insatisfeito e 5 muito satisfeito.
4,1 4,3 5,5%

Consigo compreender o vocabulário utilizado pelo professor durante as 4,3 4,5 5,4%

Percebo que o professor demonstra domínio (conhecimento) dos temas 

relacionados as atividades propostas?
4,3 4,6 4,8%

O professor é acessível, conversa com a turma e mantém bom 

relacionamento com os alunos?
4,3 4,5 3,8%

Total Geral 4,2 4,5 6,1%

UNIAMÉRICA - PROFESSORES



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Unidades de Aprendizagem 3,6 4,0 11,7%

Planejamento 3,7 4,0 10,0%

CPP 3,5 3,9 9,8%

Desafios/Atividades Módulo 3,9 4,2 6,7%

Projeto Integrador 4,0 4,2 6,5%

Compreensão da Linguagem Acadêmica 4,1 4,3 5,5%

Plataforma (Blackboard) 4,0 4,2 4,3%

Total Geral 3,8 4,1 7,7%

UNIAMÉRICA - ASPECTOS - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Quantidade 

2019/1
% 2019/1

Quantidade 

2019/2
% 2019/2

% entre 

semestres
Sim 1.886 61,5% 1.651 62,5% 1,8%

Em casa 668 21,8% 543 20,6% -5,5%

No trabalho 162 5,3% 172 6,5% 23,4%

Não 160 5,2% 109 4,1% -20,8%

Na faculdade fora do meu horário de aula 79 2,6% 73 2,8% 7,4%

Não estudo fora da faculdade 64 2,1% 45 1,7% -18,3%

Outros 32 1,0% 32 1,2% 16,3%

Transporte Coletivo 18 0,6% 15 0,6% -3,1%

Total Geral 3.069 100,0% 2.640 100,0% 0,0%

UNIAMÉRICA - Estudo Independente



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Gestão 4,3 4,4 2,4%

Relacionamento 4,4 4,5 1,7%

Satisfação 4,3 4,3 1,3%

Total Geral 4,3 4,4 1,8%

UNIAMÉRICA - ASPECTOS - COORDENAÇÃO



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Planejamento 4,1 4,4 7,5%

Orientação 4,2 4,5 7,2%

Didática 4,2 4,5 5,9%

Aderência ao Modelo Educacional Uniamérica 4,2 4,5 5,9%

Satisfação 4,1 4,3 5,5%

Relacionamento 4,3 4,5 3,8%

Total Geral 4,2 4,5 6,1%

UNIAMÉRICA - ASPECTOS - PROFESSORES



Questões Discursivas
Processos Pedagógicos e Acadêmicos



16

Item Agrupamento
Quantidade 

2019/1
% 2019/1

Quantidade 

2019/2
% 2019/2

% entre 

semestres

1 Não mudaria nada, está tudo de acordo. 172 19,5% 115 25,1% 28,2%

2
Mais aulas expositivas/detalhadas/debates/estudos de casos em sala de aula para melhor 

compreensão/realização de alguns conteúdos/projetos/desafios/provas.
112 12,7% 61 13,3% 4,4%

3
Melhor comunicação (inclusive entre professores)/organização/cronograma dos desafios, 

avisos de entregas/notas com antecedência, para melhor planejamento do estudante.
35 4,0% 33 7,2% 80,8%

4
Mais aulas práticas / em laboratório / práticas alinhadas à aprendizagem / maior tempo 

estágios.
69 7,8% 32 7,0% -11,1%

5

UAs /Conteúdos melhores, mais claros, mais enxutos, mais completos, que de fato serão 

utilizados na prática / plataforma com lembretes / mais vídeos / vídeos dos professores ao 

invés de dicas.

35 4,0% 27 5,9% 47,9%

6

Atividades / aulas mais dinâmicas / interativas / úteis / diversificadas / otimizadas (aproveitar 

melhor o tempo em sala e em dias) / aulas teóricas antes das práticas e das UAs / aprimorar 

estudo em sala de aula.

29 3,3% 26 5,7% 71,9%

7

Professores em pouco número / pouco disponíveis / pouco capacitados / pouco organizados / 

pouco abertos / pouca didática / otimizar o conhecimento que cada um deles tem / ter 2 

professores em sala / mais acompanhamento pedagógico.

70 8,0% 20 4,4% -45,2%

8

Há excesso de atividades / desafios repetitivos / ter aulas antes das provas, e não depois / 

oferecer revisão dos conteúdos da prova / não ter projeto integrador / diminuir desafios / os 

dois juntos sobrecarrega / ter tutoria e grupos de estudo / módulos mais pesados no início e 

não no fim.

58 6,6% 20 4,4% -33,9%

9
Aulas de CPP presenciais / Integração entre CPP e matéria em sala de aula e UAs / CPP não 

ajuda na aprendizagem / CPPs mais úteis / Reduzir CPPs.
38 4,3% 20 4,4% 0,9%

10 Mais tempo para estudar as UAs / conteúdos / desafios / projeto integrador (1 ano). 7 0,8% 20 4,4% 447,8%

UNIAMÉRICA - O que poderia ser diferente nos processos pedagógicos para que você aprimore sua aprendizagem

Comparação entre 2019/1 e 2019/2



Item Agrupamento
Quantidade 

2019/1
% 2019/1

Quantidade 

2019/2
% 2019/2

% entre 

semestres

11

Método de avaliação mais transparente e otimizado / Voltar com provas semanais / Provas em 

papel / Provas a cada 2 semanas / Provas em dias seguidos / Possibilidade de recuperar notas / 

Exercícios ao invés de provas.

56 6,4% 12 2,6% -58,9%

12
Proporcionar mais visitas técnicas / atividades fora da faculdade / trazer profissionais de fora / 

eventos extracurriculares.
14 1,6% 9 2,0% 23,2%

13
Método de ensino / matérias com ordem definida / diminuir aprendizagem ativa / diminuir UAs 

/ reduzir palestras / separar conteúdos em matérias e não desafios / projetos fictícios.
8 0,9% 9 2,0% 115,7%

14 Abordar em aula conteúdos da plataforma / UAs relacionadas com conteúdo. 63 7,2% 6 1,3% -81,7%

15 Sala/infraestrutura/laboratório mais adaptado ao curso / internet mais rápida. 3 0,3% 6 1,3% 283,4%

16

Projeto integrador deixou de ser o foco / Voltar a ter 1 dia na semana para ele / Melhorar 

mentores e professores do projeto / Feedbacks/orientações mais constantes / 1 orientador 

para o projeto / Maior peso na nota.

16 1,8% 5 1,1% -40,1%

17 Mais aulas presenciais (por ex: na sexta-feira). 5 0,6% 5 1,1% 91,7%

18 Falta de orientação quanto às atividades a desempenhar / UAs / entregas. 14 1,6% 4 0,9% -45,2%

19
Nem todo aluno quer interagir em grupo o tempo todo / mais projetos individuais / há alunos 

com dificuldade de falar em público / não ter apresentações toda aula.
2 0,2% 4 0,9% 283,4%

20

Desafios integrados entre cursos diferentes / desafios feitos em sala de aula / etapas dos 

desafios integradas / desafios relacionados com UAs / Atividades mais diversificadas para os 

desafios / mais práticos.

13 1,5% 3 0,7% -55,8%

21
Disponibilizar mais livros/artigos/material da aula relacionados ao conteúdo / restabelecer 

acesso à SAGA.
5 0,6% 3 0,7% 15,0%

22
Ser obrigado a participar dessa pesquisa / alunos respondem apressadamente / data dessa 

pesquisa atrapalhou / atenderem às reclamações.
2 0,2% 3 0,7% 187,6%

UNIAMÉRICA - O que poderia ser diferente nos processos pedagógicos para que você aprimore sua aprendizagem

Comparação entre 2019/1 e 2019/2



Item Agrupamento
Quantidade 

2019/1
% 2019/1

Quantidade 

2019/2
% 2019/2

% entre 

semestres

23
Diminuir o número de mudanças a cada semestre / sanar as dúvidas sobre as mudanças no 

início do semestre.
19 2,2% 2 0,4% -79,8%

24 Mais foco/estudo/organização/vontade/proatividade de minha parte. 6 0,7% 2 0,4% -36,1%

25 Proporcionar atividades que deem mais protagonismo / liberdade / criatividade do aluno. 1 0,1% 2 0,4% 283,4%

26 Semana de workshops / Seminários / Mini-cursos 0 0,0% 2 0,4% -

27
Não juntar várias turmas na mesma sala / Menos pessoas em sala de aula / Mais salas de 

isolamento
8 0,9% 1 0,2% -76,0%

28
Acabar com brincadeiras sem sentido / barulho dentro de sala de aula / sala ao lado do 

cursinho é barulhenta.
2 0,2% 1 0,2% -4,1%

29 Nivelamento de conteúdos básicos / materiais introdutórios. 2 0,2% 1 0,2% -4,1%

30
Portfolio não funciona bem para quem não gosta de redes sociais /  não deveria ter entregas 

semanais.
1 0,1% 1 0,2% 91,7%

31
Estudo para o ENADE poderia ter mais o foco no programa da prova do que nas provas 

anteriores.
0 0,0% 1 0,2% -

32 Evoluir a metodologia, que já é boa. 0 0,0% 1 0,2% -

UNIAMÉRICA - O que poderia ser diferente nos processos pedagógicos para que você aprimore sua aprendizagem

Comparação entre 2019/1 e 2019/2



Item Agrupamento
Quantidade 

2019/1
% 2019/1

Quantidade 

2019/2
% 2019/2

% entre 

semestres

33 Aumentar complexidade das disciplinas - todo mundo passa hoje. 0 0,0% 1 0,2% -

34 Se a aula pode ser feita de casa, não ter tanta cobraça de presença. 0 0,0% 1 0,2% -

35
Mais interação com outros cursos da mesma área / todas as áreas / mais intercooperação 

entre os pares.
4 0,5% 0 0,0% -100,0%

36 Disponibilizar outra forma de estudo para quem não tem acesso à internet. 2 0,2% 0 0,0% -100,0%

37 Auxílio na produção científica / elaboração de gráficos. 2 0,2% 0 0,0% -100,0%

38 Mudar/melhorar coordenação. 2 0,2% 0 0,0% -100,0%

39 Mais grupos focais. 1 0,1% 0 0,0% -100,0%

40 Ter notebook. 1 0,1% 0 0,0% -100,0%

41 Insatisfação com o requisito: "se reprovar em uma matéria, reprova em todas". 1 0,1% 0 0,0% -100,0%

42 Método de cobrança. 1 0,1% 0 0,0% -100,0%

43 Aula começar mais tarde. 1 0,1% 0 0,0% -100,0%

Total Geral 880 100,0% 459 100,0% 0,0%

UNIAMÉRICA - O que poderia ser diferente nos processos pedagógicos para que você aprimore sua aprendizagem

Comparação entre 2019/1 e 2019/2



Curso 2019/1 % 2019/1 2019/2 %2019/2 % entre semestres

Psicologia 17 15,2% 15 24,6% 62,0%

Nutrição 12 10,7% 11 18,0% 68,3%

Engenharia Elétrica 0 0,0% 4 6,6% -

Arquitetura e Urbanismo 9 8,0% 4 6,6% -18,4%

Fisioterapia 7 6,3% 3 4,9% -21,3%

Ciências Contábeis 1 0,9% 3 4,9% 450,8%

Engenharia Civil 7 6,3% 3 4,9% -21,3%

Educação Física - Bacharelado 5 4,5% 3 4,9% 10,2%

Engenharia de Produção 2 1,8% 3 4,9% 175,4%

Biomedicina 13 11,6% 2 3,3% -71,8%

Engenharia de Software 3 2,7% 2 3,3% 22,4%

Administração 10 8,9% 2 3,3% -63,3%

Enfermagem 7 6,3% 2 3,3% -47,5%

Radiologia 0 0,0% 1 1,6% -

Publicidade e Propaganda 1 0,9% 1 1,6% 83,6%

Medicina Veterinária 0 0,0% 1 1,6% -

História 0 0,0% 1 1,6% -

Análise e Desenvolvimento de Sistemas 1 0,9% 0 0,0% -100,0%

Engenharia Mecânica 1 0,9% 0 0,0% -100,0%

Engenharia Ambiental 4 3,6% 0 0,0% -100,0%

Ciências Biológicas - Bacharel 3 2,7% 0 0,0% -100,0%

Serviço Social 1 0,9% 0 0,0% -100,0%

Ciências Biológicas - Licenciatura 2 1,8% 0 0,0% -100,0%

Direito 2 1,8% 0 0,0% -100,0%

Farmácia  4 3,6% 0 0,0% -100,0%

Total Geral 112 100,0% 61 100,0% 0,0%

Mais aulas expositivas/detalhadas/debates/estudos de casos em sala de aula para 

melhor compreensão/realização de alguns conteúdos/projetos/desafios/provas.



Curso 2019/1 % 2019/1 2019/2 %2019/2 % entre semestres

Psicologia 6 17,1% 10 30,3% 76,8%

Engenharia de Software 1 2,9% 4 12,1% 324,2%

Engenharia Mecânica 1 2,9% 4 12,1% 324,2%

Arquitetura e Urbanismo 10 28,6% 4 12,1% -57,6%

Pedagogia 1 2,9% 3 9,1% 218,2%

Enfermagem 0 0,0% 2 6,1% -

Análise e Desenvolvimento de Sistemas 0 0,0% 1 3,0% -

Fisioterapia 1 2,9% 1 3,0% 6,1%

Nutrição 6 17,1% 1 3,0% -82,3%

Engenharia Civil 2 5,7% 1 3,0% -47,0%

Radiologia 0 0,0% 1 3,0% -

Administração 0 0,0% 1 3,0% -

Engenharia Elétrica 1 2,9% 0 0,0% -100,0%

Farmácia  1 2,9% 0 0,0% -100,0%

Educação Física - Bacharelado 1 2,9% 0 0,0% -100,0%

Biomedicina 2 5,7% 0 0,0% -100,0%

Engenharia Ambiental 1 2,9% 0 0,0% -100,0%

Engenharia de Produção 1 2,9% 0 0,0% -100,0%

Total Geral 35 100,0% 33 100,0% 0,0%

Melhor comunicação (inclusive entre professores)/organização/cronograma dos desafios, avisos de 

entregas/notas com antecedência, para melhor planejamento do estudante.



Curso 2019/1 % 2019/1 2019/2 %2019/2 % entre semestres

Educação Física - Bacharelado 12 17,4% 7 21,9% 25,8%

Enfermagem 7 10,1% 6 18,8% 84,8%

Fisioterapia 9 13,0% 4 12,5% -4,2%

Nutrição 6 8,7% 3 9,4% 7,8%

Biomedicina 2 2,9% 3 9,4% 223,4%

Pedagogia - Atticus 0 0,0% 2 6,3% -

Ciências Contábeis 0 0,0% 2 6,3% -

Agronomia 5 7,2% 2 6,3% -13,8%

Medicina Veterinária 5 7,2% 1 3,1% -56,9%

Psicologia 3 4,3% 1 3,1% -28,1%

Engenharia Civil 5 7,2% 1 3,1% -56,9%

Publicidade e Propaganda 1 1,4% 0 0,0% -100,0%

Arquitetura e Urbanismo 2 2,9% 0 0,0% -100,0%

Engenharia Mecânica 1 1,4% 0 0,0% -100,0%

Farmácia  1 1,4% 0 0,0% -100,0%

Engenharia Elétrica 1 1,4% 0 0,0% -100,0%

Direito 1 1,4% 0 0,0% -100,0%

Radiologia 2 2,9% 0 0,0% -100,0%

Ciências Biológicas - Bacharel 5 7,2% 0 0,0% -100,0%

Ciências Biológicas - Licenciatura 1 1,4% 0 0,0% -100,0%

Total Geral 69 100,0% 32 100,0% 0,0%

Mais aulas práticas/em laboratório/práticas alinhadas à aprendizagem/maior tempo estágios.



Curso 2019/1 % 2019/1 2019/2 %2019/2 % entre semestres

Psicologia 9 25,7% 6 22,2% -13,6%

Arquitetura e Urbanismo 6 17,1% 5 18,5% 8,0%

Educação Física - Bacharelado 2 5,7% 2 7,4% 29,6%

Biomedicina 0 0,0% 2 7,4% -

Enfermagem 2 5,7% 2 7,4% 29,6%

Nutrição 3 8,6% 1 3,7% -56,8%

Medicina Veterinária 0 0,0% 1 3,7% -

Ciências Biológicas - Bacharel 2 5,7% 1 3,7% -35,2%

Ciências Biológicas - Licenciatura 0 0,0% 1 3,7% -

Mídias Digitais 0 0,0% 1 3,7% -

Engenharia Civil 1 2,9% 1 3,7% 29,6%

Pedagogia 0 0,0% 1 3,7% -

Administração 0 0,0% 1 3,7% -

História 0 0,0% 1 3,7% -

Engenharia Elétrica 0 0,0% 1 3,7% -

Publicidade e Propaganda 1 2,9% 0 0,0% -100,0%

Análise e Desenvolvimento de Sistemas 1 2,9% 0 0,0% -100,0%

Radiologia 2 5,7% 0 0,0% -100,0%

Engenharia Mecânica 2 5,7% 0 0,0% -100,0%

Fisioterapia 4 11,4% 0 0,0% -100,0%

Total Geral 35 100,0% 27 100,0% 0,0%

UAs/conteúdos melhores, mais claros, mais enxutos, mais completos, que de fato serão utilizados na 

prática / plataforma com lembretes / mais vídeos / vídeos dos professores ao invés de dicas.



Curso 2019/1 % 2019/1 2019/2 %2019/2 % entre semestres

Psicologia 6 20,7% 12 46,2% 123,1%

Nutrição 3 10,3% 4 15,4% 48,7%

Educação Física - Bacharelado 4 13,8% 2 7,7% -44,2%

Engenharia Civil 0 0,0% 2 7,7% -

Fisioterapia 0 0,0% 1 3,8% -

Medicina Veterinária 0 0,0% 1 3,8% -

Jornalismo 0 0,0% 1 3,8% -

Arquitetura e Urbanismo 2 6,9% 1 3,8% -44,2%

Farmácia  1 3,4% 1 3,8% 11,5%

Engenharia Mecânica 0 0,0% 1 3,8% -

Ciências Biológicas - Bacharel 1 3,4% 0 0,0% -100,0%

Pedagogia - Atticus 2 6,9% 0 0,0% -100,0%

Biomedicina 1 3,4% 0 0,0% -100,0%

Enfermagem 2 6,9% 0 0,0% -100,0%

Administração 5 17,2% 0 0,0% -100,0%

Engenharia Elétrica 2 6,9% 0 0,0% -100,0%

Total Geral 29 100,0% 26 100,0% 0,0%

Atividades / aulas mais dinâmicas / interativas / úteis / diversificadas / otimizadas (aproveitar 

melhor o tempo em sala e em dias) / aulas teóricas antes das práticas e das UAs / aprimorar 



Questões Discursivas
Coordenação



Item Agrupamento
Quantidade 

2019/1
% 2019/1

Quantidade 

2019/2
% 2019/2

% entre 

semestres

1 Não mudaria nada, está tudo de acordo. 126 47,9% 122 48,6% 1,5%

2

Mais 

atenção/preocupação/sensibilidade/reconhecimento/humildade/tranquilidade/si

mpatia/abertura para diálogo com os alunos (reuniões, grupos focais, pesquisas 

anônimas)/estar mais presente.

38 14,4% 31 12,4% -14,5%

3

Melhorar a organização/comunicação (inclusive entre 

professores)/clareza/cronogramas/planejamento/datas de provas e 

eventos/entrega de projetos/cumprimento de prazos.

31 11,8% 19 7,6% -35,8%

4
Dois coordenadores para não sobrecarregar / Coord não deveria ser mista (com 

outro curso) / Falta apoio da IES ao coordenador.
9 3,4% 14 5,6% 63,0%

5
Mais agilidade/eficiência/objetividade/dedicação na resolução de problemas / 

divulgação das notas / reserva de locais.
20 7,6% 12 4,8% -37,1%

6

Mais aproximação com o mercado / apoio para inserir o aluno no mercado / 

mais estágios / mais visitas técnicas / mais palestras / difícil conseguir empresas 

para desafios / ativ extracurriculares.

3 1,1% 9 3,6% 214,3%

7
Mais didática / explicações mais detalhadas / falta de qualidade de algumas aulas 

/ ter professor só para o projeto integrador / poucos professores.
7 2,7% 8 3,2% 19,7%

8
Coordenador(a) deveria ser da área / Retornar à coordenação / Trocar de 

coordenação / Poderia ser outro(a) professor(a) do curso.
4 1,5% 7 2,8% 83,4%

9 Questionário apontou coordenação antiga para ser avaliada. 0 0,0% 4 1,6% -

10
Mais aulas práticas / laboratório poderia ser melhor organizado / aperfeiçoar 

parte prática / bancas para apresentações.
3 1,1% 4 1,6% 39,7%

11
Rever matriz do curso / há lacunas em matérias que foram mal ministradas / 

melhorar qualidade do módulo / ajustar modelo à realidade do curso.
2 0,8% 3 1,2% 57,2%

UNIAMÉRICA - O que a coordenação poderia fazer diferente para melhorar sua atuação profissional? 

Comparação entre 2019/1 e 2019/2



Item Agrupamento
Quantidade 

2019/1
% 2019/1

Quantidade 

2019/2
% 2019/2

% entre 

semestres

12 Não juntar turmas pois diminui rendimento da aula. 0 0,0% 3 1,2% -

13 Ter este questionário mais enxuto / conciso. 0 0,0% 2 0,8% -

14 Mais aula expositiva / Diminuir/remover CPP. 0 0,0% 2 0,8% -

15
Nivelamento de conteúdos básicos / há conteúdos que são difíceis para o 1º 

semestre / CPP para nivelamento.
0 0,0% 2 0,8% -

16 Trabalhos com mais interação entre os grupos de alunos. 0 0,0% 2 0,8% -

17

Falta de orientação quanto às atividades a desempenhar / professores precisam 

de treinamento/nivelamento / explicações sobre projeto integrador, estágios, 

apresentações.

6 2,3% 2 0,8% -65,1%

18 Relatórios de estágio mais simples. 0 0,0% 1 0,4% -

19 Dar mais feedbacks aos alunos / críticas que sejam construtivas. 2 0,8% 1 0,4% -47,6%

20 Mais livros. 0 0,0% 1 0,4% -

21 Aulas mais dinâmicas e inovadoras / atividades diferentes para os veteranos. 1 0,4% 1 0,4% 4,8%

22 Mais conteúdos. 0 0,0% 1 0,4% -

24
Método de ensino / mais atividades em sala de aula / curso parece ser EaD e não 

presencial.
2 0,8% 0 0,0% -100,0%

25 Estabelecer dias fixos para algumas aulas (ex: licenciatura). 1 0,4% 0 0,0% -100,0%

26 Mais flexibilidade financeira. 1 0,4% 0 0,0% -100,0%

27
Provas em papel, presenciais / método de aplicação de provas é muito aberto / 

mais trabalhos com menores notas / mais tempo para provas.
4 1,5% 0 0,0% -100,0%

28 Conseguir inserir os alunos em projetos da universidade, congressos. 1 0,4% 0 0,0% -100,0%

29 Abordar em sala de aula os conteúdos antes da apresentação dos alunos. 1 0,4% 0 0,0% -100,0%

30 Mais tempo para estudar os conteúdos. 1 0,4% 0 0,0% -100,0%

Total Geral 263 100,0% 251 100,0% 0,0%

UNIAMÉRICA - O que a coordenação poderia fazer diferente para melhorar sua atuação profissional? 

Comparação entre 2019/1 e 2019/2



Curso 2019/1 % 2019/1 2019/2 %2019/2 % entre semestres

Nutrição 2 5,3% 5 16,1% 206,5%

Psicologia 10 26,3% 3 9,7% -63,2%

Ciências Contábeis 0 0,0% 3 9,7% -

Engenharia Mecânica 3 7,9% 2 6,5% -18,3%

Fisioterapia 2 5,3% 2 6,5% 22,6%

Educação Física - Bacharelado 3 7,9% 2 6,5% -18,3%

Engenharia de Produção 0 0,0% 2 6,5% -

Engenharia Civil 5 13,2% 2 6,5% -51,0%

Direito 0 0,0% 1 3,2% -

Arquitetura e Urbanismo 2 5,3% 1 3,2% -38,7%

Pedagogia - Atticus 0 0,0% 1 3,2% -

Administração 1 2,6% 1 3,2% 22,6%

Medicina Veterinária 0 0,0% 1 3,2% -

Ciências Biológicas - Bacharel 0 0,0% 1 3,2% -

Pedagogia 2 5,3% 1 3,2% -38,7%

Ciências Biológicas - Licenciatura 1 2,6% 1 3,2% 22,6%

Enfermagem 1 2,6% 1 3,2% 22,6%

Farmácia  1 2,6% 1 3,2% 22,6%

Engenharia Elétrica 1 2,6% 0 0,0% -100,0%

Biomedicina 3 7,9% 0 0,0% -100,0%

Engenharia Ambiental 1 2,6% 0 0,0% -100,0%

Total Geral 38 100,0% 31 100,0% 0,0%

Mais atenção/preocupação/sensibilidade/reconhecimento/humildade/tranquilidade/simpatia/abertura 

para diálogo com os alunos (reuniões, grupos focais, pesquisas anônimas)/estar mais presente.



Curso 2019/1 % 2019/1 2019/2 %2019/2 % entre semestres

Arquitetura e Urbanismo 19 61,3% 6 31,6% -48,5%

Psicologia 2 6,5% 4 21,1% 226,3%

Nutrição 2 6,5% 3 15,8% 144,7%

Mídias Digitais 0 0,0% 1 5,3% -

Medicina Veterinária 0 0,0% 1 5,3% -

Farmácia  0 0,0% 1 5,3% -

Engenharia de Software 0 0,0% 1 5,3% -

Jornalismo 0 0,0% 1 5,3% -

Fisioterapia 2 6,5% 1 5,3% -18,4%

Engenharia Civil 5 16,1% 0 0,0% -100,0%

Ciências Biológicas - Bacharel 1 3,2% 0 0,0% -100,0%

Total Geral 31 100,0% 19 100,0% 0,0%

Melhorar a organização/comunicação (inclusive entre professores)/clareza/cronogramas/planejamento/datas de 

provas e eventos/entrega de projetos/cumprimento de prazos.



Curso 2019/1 % 2019/1 2019/2 %2019/2 % entre semestres

Nutrição 1 11,1% 4 28,6% 157,1%

Direito 0 0,0% 3 21,4% -

Psicologia 2 22,2% 2 14,3% -35,7%

Arquitetura e Urbanismo 1 11,1% 2 14,3% 28,6%

Pedagogia 0 0,0% 1 7,1% -

Medicina Veterinária 0 0,0% 1 7,1% -

Jornalismo 0 0,0% 1 7,1% -

Engenharia Mecânica 1 11,1% 0 0,0% -100,0%

Engenharia Ambiental 2 22,2% 0 0,0% -100,0%

Mídias Digitais 1 11,1% 0 0,0% -100,0%

Fisioterapia 1 11,1% 0 0,0% -100,0%

Total Geral 9 100,0% 14 100,0% 0,0%

Dois coordenadores para não sobrecarregar / Coordenação não deveria ser mista (com 

outro curso) / Falta apoio da IES ao coordenador.



Curso 2019/1 % 2019/1 2019/2 %2019/2 % entre semestres

Nutrição 4 20,0% 4 33,3% 66,7%

Arquitetura e Urbanismo 3 15,0% 2 16,7% 11,1%

Pedagogia - Atticus 0 0,0% 1 8,3% -

Engenharia Civil 2 10,0% 1 8,3% -16,7%

Psicologia 3 15,0% 1 8,3% -44,4%

Publicidade e Propaganda 1 5,0% 1 8,3% 66,7%

Jornalismo 0 0,0% 1 8,3% -

Farmácia  1 5,0% 1 8,3% 66,7%

Enfermagem 1 5,0% 0 0,0% -100,0%

Engenharia Ambiental 2 10,0% 0 0,0% -100,0%

Fisioterapia 1 5,0% 0 0,0% -100,0%

Educação Física - Bacharelado 1 5,0% 0 0,0% -100,0%

Engenharia Mecânica 1 5,0% 0 0,0% -100,0%

Total Geral 20 100,0% 12 100,0% 0,0%

Mais agilidade/eficiência/objetividade/dedicação na resolução de problemas / divulgação das notas / 

reserva de locais.



Curso 2019/1 % 2019/1 2019/2 %2019/2 % entre semestres

Arquitetura e Urbanismo 0 0,0% 2 22,2% -

Engenharia de Produção 0 0,0% 2 22,2% -

Medicina Veterinária 0 0,0% 1 11,1% -

Farmácia  1 33,3% 1 11,1% -66,7%

Psicologia 1 33,3% 1 11,1% -66,7%

Ciências Contábeis 0 0,0% 1 11,1% -

Engenharia Mecânica 0 0,0% 1 11,1% -

Engenharia Ambiental 1 33,3% 0 0,0% -100,0%

Total Geral 3 100,0% 9 100,0% 0,0%

Mais aproximação com o mercado / apoio para inserir o aluno no mercado / mais estágios / 

mais visitas técnicas / mais palestras / difícil conseguir empresas para desafios / mais 

atividades extracurriculares.



Curso 2019/1 % 2019/1 2019/2 %2019/2 % entre semestres

Engenharia de Produção 0 0,0% 3 37,5% -

Ciências Contábeis 0 0,0% 2 25,0% -

Fisioterapia 0 0,0% 1 12,5% -

Psicologia 0 0,0% 1 12,5% -

Administração 0 0,0% 1 12,5% -

Ciências Biológicas - Licenciatura 1 14,3% 0 0,0% -1

Direito 1 14,3% 0 0,0% -1

Nutrição 2 28,6% 0 0,0% -1

Engenharia Elétrica 1 14,3% 0 0,0% -1

Biomedicina 1 14,3% 0 0,0% -1

Engenharia Mecânica 1 14,3% 0 0,0% -1

Total Geral 7 100,0% 8 100,0% 0,0%

Mais didática / explicações mais detalhadas / falta de qualidade de algumas aulas / ter professor só 

para o projeto integrador / poucos professores.



Curso 2019/1 % 2019/1 2019/2 %2019/2 % entre semestres

Engenharia Civil 2 50,0% 4 57,1% 0,142857143

Ciências Contábeis 0 0,0% 2 28,6% -

Farmácia  0 0,0% 1 14,3% -

Publicidade e Propaganda 1 25,0% 0 0,0% -1

Pedagogia 1 25,0% 0 0,0% -1

Total Geral 4 100,0% 7 100,0% 0,0%

Coordenador(a) deveria ser da área / Retornar à coordenação / Trocar de coordenação / 

Poderia ser outro(a) professor(a) do curso.



Questões Discursivas
Professores



Item Agrupamento
Quantidade 

2019/1
% 2019/1

Quantidade 

2019/2
% 2019/2

% entre 

semestres

1 Não mudaria nada, está tudo de acordo. 124 41,6% 130 53,3% 28,0%

2

Ser mais didático(a)/mais prático(a)/mais objetivo(a)/mais 

focado(a)/mais ativo/mais imparcial/maior domínio sobre a 

metodologia/muita atenção a uma minoria/linguagem mais acessível.

17 5,7% 27 11,1% 94,0%

3

Ouvir mais os alunos/ser mais gentil/mais paciente/mais 

empático(a)/mais aberto(a)/ser mais acessível/mais atencioso(a)/mais 

ágil/estar mais presente/mais atenção aos que têm dificuldades.

14 4,7% 17 7,0% 48,3%

4
Mais aulas expositivas/exemplos/apoio/experiência profissional sobre 

os conteúdos/atividades/projetos/desafios (antes da prática).
23 7,7% 9 3,7% -52,2%

5

Melhor organização/cronogramas/comunicação entre 

professores/links para atividades com antecedência /prazos para datas 

de entregas de trabalhos/devolutivas/notas/correção de TCCs.

31 10,4% 9 3,7% -64,5%

6

Montar plano de aula/ter slides ou desafios/ atividades pensadas para 

os alunos/mais comprometimento/preparo com a aula/aproveitar 

melhor o tempo em sala de aula.

5 1,7% 9 3,7% 119,8%

7
Questão avaliou outro professor/só conhecem professor pela CPP (on-

line).
17 5,7% 7 2,9% -49,7%

8 Adequar vocabulário (muito informal) / mais profissionalismo (não 8 2,7% 7 2,9% 6,9%

9

Propostas de trabalhos mais claras e estimulantes/mais apoio e 

feedbacks no desenvolvimento de projetos/atividades/desafios 

/congressos/fóruns/ outra pessoa para o encontro presencial.

12 4,0% 6 2,5% -38,9%

UNIAMÉRICA - O que o professor poderia fazer diferente para aperfeiçoar sua atuação profissional?

Comparação entre 2019/1 e 2019/2



Item Agrupamento
Quantidade 

2019/1
% 2019/1

Quantidade 

2019/2
% 2019/2

% entre 

semestres

10
Aulas mais dinâmicas/interativas/atividades menos extensas em sala 

de aula e integradas com UAs e desafios.
8 2,7% 5 2,0% -23,7%

11
Aplicar na prática os conteúdos propostos/Melhorar a parte 

prática/Mais aulas práticas.
7 2,3% 4 1,6% -30,2%

12 Ser obrigado a participar desta pesquisa extensa e demorada. 0 0,0% 2 0,8% -

13 Mais professores/reduzir sobrecarga. 5 1,7% 2 0,8% -51,1%

14
Aulas de CPP presenciais/avaliação de professor de CPP on-line poderia 

ser diferente/ CPP não agregam.
4 1,3% 2 0,8% -38,9%

15

Há excesso de atividades / Desafios são muito demandantes / 

Atividades em sala são complexas, exigem muito / Trabalhos extensos 

no final do semestre/revisões no sistema  são apressadas.

6 2,0% 2 0,8% -59,3%

16 Muito conteúdo para pouco tempo/pouco tempo para as atividades. 1 0,3% 1 0,4% 22,1%

17
Falta orientação sobre o método de ensino/projeto/atividades a serem 

feitas.
3 1,0% 1 0,4% -59,3%

18 Não controlar presença quando não há o que fazer em sala de aula. 0 0,0% 1 0,4% -

19
UAs mais completas/vídeos mais longos com exemplos/exercícios 

incorretos ou sem resposta.
2 0,7% 1 0,4% -38,9%

UNIAMÉRICA - O que o professor poderia fazer diferente para aperfeiçoar sua atuação profissional?

Comparação entre 2019/1 e 2019/2



Item Agrupamento
Quantidade 

2019/1
% 2019/1

Quantidade 

2019/2
% 2019/2

% entre 

semestres

20 Mais atividades individuais. 0 0,0% 1 0,4% -

21 Evitar juntar turmas (atenção fica dividida). 1 0,3% 1 0,4% 22,1%

22 Apoio/conhecimento para utilização de novas ferramentas/softwares. 2 0,7% 0 0,0% -100,0%

23 Ver o que foi apontado em reunião com a coordenação. 1 0,3% 0 0,0% -100,0%

24 Proporcionar mais visitas técnicas. 1 0,3% 0 0,0% -100,0%

25 Mais trabalhos com notas menores. 1 0,3% 0 0,0% -100,0%

27 Provas poderiam ser melhores. 1 0,3% 0 0,0% -100,0%

28
Responder as dúvidas no fórum da plataforma/responder e-mails e 

feedbacks solicitados
1 0,3% 0 0,0% -100,0%

29 Método de ensino/muito básico e chato. 3 1,0% 0 0,0% -100,0%

Total Geral 298 100,0% 244 100,0% 0,0%

UNIAMÉRICA - O que o professor poderia fazer diferente para aperfeiçoar sua atuação profissional?

Comparação entre 2019/1 e 2019/2



Curso 2019/1 % 2019/1 2019/2 %2019/2 % entre semestres

Educação Física - Bacharelado 3 17,6% 12 44,4% 151,9%

Psicologia 4 23,5% 6 22,2% -5,6%

Nutrição 1 5,9% 2 7,4% 25,9%

Direito 0 0,0% 2 7,4% -

Engenharia de Produção 1 5,9% 2 7,4% 25,9%

Engenharia Elétrica 0 0,0% 1 3,7% -

Engenharia Civil 2 11,8% 1 3,7% -68,5%

Engenharia Mecânica 1 5,9% 1 3,7% -37,0%

Medicina Veterinária 3 17,6% 0 0,0% -100,0%

Enfermagem 1 5,9% 0 0,0% -100,0%

Engenharia Ambiental 1 5,9% 0 0,0% -100,0%

Total Geral 17 100,0% 27 100,0% 0,0%

Ser mais didático(a)/mais prático(a)/mais objetivo(a)/mais focado(a)/mais ativo/mais imparcial/maior 

domínio sobre a metodologia/muita atenção a uma minoria/linguagem mais acessível.



Curso 2019/1 % 2019/1 2019/2 %2019/2 % entre semestres

Psicologia 1 7,1% 8 47,1% 558,8%

Nutrição 2 14,3% 3 17,6% 23,5%

Medicina Veterinária 0 0,0% 1 5,9% -

Fisioterapia 0 0,0% 1 5,9% -

Ciências Contábeis 0 0,0% 1 5,9% -

Educação Física - Bacharelado 3 21,4% 1 5,9% -72,5%

Arquitetura e Urbanismo 2 14,3% 1 5,9% -58,8%

Enfermagem 2 14,3% 1 5,9% -58,8%

Biomedicina 2 14,3% 0 0,0% -100,0%

Jornalismo 1 7,1% 0 0,0% -100,0%

Educação Física - Licenciatura 1 7,1% 0 0,0% -100,0%

Total Geral 14 100,0% 17 100,0% 0,0%

Ouvir mais os alunos/ser mais gentil/mais paciente/mais empático(a)/mais aberto(a)/ser mais 

acessível/mais atencioso(a)/mais ágil/estar mais presente/mais atenção aos que têm 

dificuldades.



Curso 2019/1 % 2019/1 2019/2 %2019/2 % entre semestres

Psicologia 9 39,1% 5 55,6% 42,0%

Engenharia Elétrica 0 0,0% 1 11,1% -

Administração 2 8,7% 1 11,1% 27,8%

Ciências Biológicas - Licenciatura 1 4,3% 1 11,1% 155,6%

Fisioterapia 0 0,0% 1 11,1% -

Arquitetura e Urbanismo 3 13,0% 0 0,0% -100,0%

Farmácia  1 4,3% 0 0,0% -100,0%

Engenharia Mecânica 1 4,3% 0 0,0% -100,0%

Biomedicina 1 4,3% 0 0,0% -100,0%

Análise e Desenvolvimento de Sistemas 1 4,3% 0 0,0% -100,0%

Engenharia Ambiental 2 8,7% 0 0,0% -100,0%

Educação Física - Bacharelado 1 4,3% 0 0,0% -100,0%

Enfermagem 1 4,3% 0 0,0% -100,0%

Total Geral 23 100,0% 9 100,0% 0,0%

Mais aulas expositivas/exemplos/apoio/experiência profissional sobre os 

conteúdos/atividades/projetos/desafios (antes da prática).



Curso 2019/1 % 2019/1 2019/2 %2019/2 % entre semestres

Arquitetura e Urbanismo 16 51,6% 3 33,3% -35,4%

Psicologia 5 16,1% 2 22,2% 37,8%

Engenharia Civil 1 3,2% 1 11,1% 244,4%

Engenharia de Software 0 0,0% 1 11,1% -

Enfermagem 0 0,0% 1 11,1% -

Administração 0 0,0% 1 11,1% -

Educação Física - Bacharelado 2 6,5% 0 0,0% -100,0%

Nutrição 5 16,1% 0 0,0% -100,0%

Jornalismo 1 3,2% 0 0,0% -100,0%

Engenharia Ambiental 1 3,2% 0 0,0% -100,0%

Total Geral 31 100,0% 9 100,0% 0,0%

Melhor organização/cronogramas/comunicação entre professores/links para atividades com 

antecedência /prazos para datas de entregas de trabalhos/devolutivas/notas/correção de TCCs.



Curso 2019/1 % 2019/1 2019/2 %2019/2 % entre semestres

Educação Física - Bacharelado 0 0,0% 2 22,2% -

Mídias Digitais 0 0,0% 1 11,1% -

Publicidade e Propaganda 0 0,0% 1 11,1% -

Pedagogia 0 0,0% 1 11,1% -

Psicologia 3 60,0% 1 11,1% -81,5%

Engenharia Civil 0 0,0% 1 11,1% -

Arquitetura e Urbanismo 0 0,0% 1 11,1% -

Fisioterapia 1 20,0% 1 11,1% -44,4%

Engenharia Ambiental 1 20,0% 0 0,0% -100,0%

Total Geral 5 100,0% 9 100,0% 0,0%

Montar plano de aula/ter slides ou desafios/ atividades pensadas para os alunos/mais 

comprometimento/preparo com a aula/aproveitar melhor o tempo em sala de aula.



Curso 2019/1 % 2019/1 2019/2 %2019/2 % entre semestres

Psicologia 5 62,5% 4 57,1% -8,6%

Farmácia  0 0,0% 1 14,3% -

Medicina Veterinária 0 0,0% 1 14,3% -

Educação Física - Bacharelado 1 12,5% 1 14,3% 14,3%

Enfermagem 1 12,5% 0 0,0% -100,0%

Engenharia de Produção 1 12,5% 0 0,0% -100,0%

Total Geral 8 100,0% 7 100,0% 0,0%

Adequar vocabulário (muito informal) / mais profissionalismo (não falar mal de outras turmas) / sair do 

celular / não zombar dos alunos/falar mais baixo/não expor alunos/respeitar a autonomia intelectual dos 

alunos/não ser irônico(a)/não ocupar aula com outros assuntos fora do contexto/não usar sarcasmo.



Questões Objetivas
Por Área



Área de Educação
Licenciaturas (Ciências Biológicas e Educação Física) e Pedagogia



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Consigo compreender a linguagem utilizada nas unidades de aprendizagem? 3,9 4,4 11,8%

Você está satisfeito com a oferta do CPP na modalidade EAD (Online)? 3,7 4,0 9,7%

Tenho clareza de como serei avaliado? 3,6 3,9 9,3%

Fora da faculdade você dispõe de acesso à Internet para estudar? 88,0% 95,1% 8,0%

Entendo os objetivos do desafio/módulo e consigo executar as etapas da solução? 3,9 4,2 7,9%

Consigo ler, compreender e resolver as atividades propostas nas unidades de 

aprendizagem?
3,6 3,9 6,7%

Consigo compreender a explicação e orientação do professor para executar as 

atividades de sala e resolver as demandas do meu desafio?
4,1 4,4 6,5%

Consigo associar a atividade proposta em sala com a resolução do meu 

desafio/módulo?
4,0 4,3 6,4%

Consigo associar os conteúdos de aprendizagem disponibilizados na plataforma 

(Blackboard) com as atividades propostas em sala de aula?
3,7 4,0 6,1%

Tenho facilidade para utilizar a plataforma (Blackboard)? 4,2 4,4 5,6%

A forma como os conteúdos e práticas são abordados em sala/laboratórios de aula 

é a maneira que acontece no dia a dia da profissão?
4,0 4,1 4,2%

Você possui Notebook ou Netbook? 86,0% 88,5% 2,9%

Tenho disponível o cronograma do desafio/módulo com datas, prazos e descrição 

das etapas e entregas a serem realizadas?
82,0% 83,6% 2,0%

Consigo entender o vocabulário utilizado pelo professor durante a aula? 4,4 4,5 1,6%

Os conteúdos e atividades do seu CPP, cumprem os objetivos de aprendizagem 

propostos?
4,1 4,2 1,5%

UNIAMÉRICA - ÁREA DE EDUCAÇÃO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Me sinto motivado a propor soluções inovadoras e bem embasadas em meus 

projetos integradores pelo meu professor orientador?
4,1 4,1 1,3%

Percebo que a atividade proposta para o desafio/módulo foi pensada e organizada 

com antecedência?
4,3 4,3 1,1%

Os projetos integradores que realizei trouxeram novos aprendizados e me 

estimularam buscar novos conteúdos além das Unidades de Aprendizagem?
4,3 4,3 0,4%

Os projetos integradores que realizei até agora são relevantes para a minha prática 

profissional e empregabilidade?
4,3 4,3 0,1%

Sou orientado com clareza em todas as etapas do meu projeto integrador e meu 

orientador participa ativamente deste processo?
4,2 4,1 -0,7%

Com a execução do desafio/módulo, consigo visualizar a aplicabilidade dos 

conteúdos no cotidiano da minha futura profissão?
4,3 4,2 -2,0%

Entendo que os conteúdos abordados nos desafios/módulo são relevantes para 

minha formação profissional?
4,4 4,3 -3,2%

Os conteúdos de aprendizagem (Unidade de aprendizagem e outros), 

disponibilizados na plataforma (Blackboard), estão postados com antecedência e de 

forma organizada?

4,4 4,2 -3,4%

Tenho desenvolvido novas competências ao longo dos projetos integradores que 

realizei?
4,5 4,3 -3,8%

A metododologia de desenvolvimento do CPP contribuiu para uma aprendizagem 

efetiva?
- 4,0 -

As questões objetivas da Unidade e as postadas no fórum contribuem para uma 

aprendizagem efetiva?
4,0 - -

Total Geral 4,1 4,2 2,8%

UNIAMÉRICA - ÁREA DE EDUCAÇÃO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação da coordenação 

onde 1 significa muito insatisfeito e 5 significa muito 

satisfeito.

4,2 4,6 7,8%

A coordenação do curso demonstra eficiência e agilidade 

no encaminhamento e resolução dos problemas?
4,3 4,6 6,8%

A coordenação é acessível, conversa e mantém bom 

relacionamento com os alunos?
4,5 4,7 5,6%

Total Geral 4,3 4,6 6,7%

UNIAMÉRICA - ÁREA DE EDUCAÇÃO - COORDENAÇÃO



Pergunta 2019/1 2019/2 %

O Professor consegue organizar a atividade do desafio/módulo com 

início, meio e fim, reservando tempo adequado para o 

feedback/discussão do que foi realizado em sala?

4,4 4,6 5,1%

Consigo compreender o vocabulário utilizado pelo professor durante 

as atividades?
4,6 4,7 3,5%

O professor consegue dar orientações sobre o Modelo e Metodologia 

de Aprendizagem da Uniamérica? 
4,5 4,6 3,3%

O professor é acessível, conversa com a turma e mantém bom 

relacionamento com os alunos?
4,6 4,7 3,0%

O professor consegue orientar as atividades/desafios em sala? (Instrui 

sobre o que precisa ser feito, acompanha o desenvolvimento da 

atividade/desafio, faz contribuições para melhoria e resolução da 

atividade/desafio).

4,5 4,6 1,3%

Consigo associar as atividades de sala como um meio para resolver as 

demandas do meu Desafio/Módulo?
4,5 4,6 1,0%

Percebo que as atividades do desafio/módulo, propostas pelo 

professor são pensadas e organizadas com antecedência?
4,6 4,6 0,5%

Percebo que o professor demonstra domínio (conhecimento) dos 

temas relacionados as atividades propostas?
4,7 4,6 -0,8%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação do professor neste 

módulo/desafio, onde 1 significa muito insatisfeito e 5 muito 

satisfeito.

4,6 4,4 -2,6%

Total Geral 4,5 4,6 1,6%

UNIAMÉRICA - ÁREA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Compreensão da Linguagem Acadêmica 4,2 4,4 6,4%

Plataforma (Blackboard) 4,2 4,4 5,6%

Planejamento 3,9 4,1 4,9%

CPP 3,9 4,1 3,5%

Unidades de Aprendizagem 3,9 4,0 2,8%

Desafios/Atividades Módulo 4,1 4,2 2,5%

Projeto Integrador 4,3 4,2 -0,6%

Total Geral 4,1 4,2 2,8%

UNIAMÉRICA - ÁREA DE EDUCAÇÃO - ASPECTOS

PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Satisfação 4,2 4,6 7,8%

Gestão 4,3 4,6 6,8%

Relacionamento 4,5 4,7 5,6%

Total Geral 4,3 4,6 6,7%

UNIAMÉRICA - ÁREA DE EDUCAÇÃO - ASPECTOS

COORDENAÇÃO



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Aderência ao Modelo Educacional Uniamérica 4,5 4,6 3,3%

Didática 4,6 4,6 1,2%

Orientação 4,5 4,6 1,3%

Planejamento 4,5 4,6 2,7%

Relacionamento 4,6 4,7 3,0%

Satisfação 4,6 4,4 -2,6%

Total Geral 4,5 4,6 1,6%

UNIAMÉRICA - ÁREA DE EDUCAÇÃO - ASPECTOS

PROFESSORES



Área de Exatas
Agronomia, ADS, Arquitetura e Engenharias



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Tenho clareza de como serei avaliado? 3,1 3,8 22,1%

Consigo associar os conteúdos de aprendizagem disponibilizados na plataforma 

(Blackboard) com as atividades propostas em sala de aula?
3,2 3,8 18,0%

Percebo que a atividade proposta para o desafio/módulo foi pensada e organizada 

com antecedência?
3,3 3,9 17,9%

Sou orientado com clareza em todas as etapas do meu projeto integrador e meu 

orientador participa ativamente deste processo?
3,3 3,9 17,1%

Você está satisfeito com a oferta do CPP na modalidade EAD (Online)? 3,3 3,9 16,0%

Consigo ler, compreender e resolver as atividades propostas nas unidades de 

aprendizagem?
3,3 3,8 15,5%

Tenho disponível o cronograma do desafio/módulo com datas, prazos e descrição das 

etapas e entregas a serem realizadas?
74,6% 86,1% 15,4%

Os conteúdos de aprendizagem (Unidade de aprendizagem e outros), disponibilizados 

na plataforma (Blackboard), estão postados com antecedência e de forma organizada?
3,5 4,0 13,1%

A forma como os conteúdos e práticas são abordados em sala/laboratórios de aula é a 

maneira que acontece no dia a dia da profissão?
3,6 4,0 10,6%

Me sinto motivado a propor soluções inovadoras e bem embasadas em meus projetos 

integradores pelo meu professor orientador?
3,6 3,9 10,1%

Entendo os objetivos do desafio/módulo e consigo executar as etapas da solução? 3,7 4,0 9,5%

Consigo associar a atividade proposta em sala com a resolução do meu 

desafio/módulo?
3,7 4,1 8,6%

Consigo compreender a linguagem utilizada nas unidades de aprendizagem? 3,7 4,0 8,4%

UNIAMÉRICA - ÁREA DE EXATAS - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Os projetos integradores que realizei trouxeram novos aprendizados e me estimularam 

buscar novos conteúdos além das Unidades de Aprendizagem?
3,8 4,1 8,3%

Consigo compreender a explicação e orientação do professor para executar as 

atividades de sala e resolver as demandas do meu desafio?
3,8 4,1 7,8%

Tenho facilidade para utilizar a plataforma (Blackboard)? 3,9 4,1 6,6%

Os conteúdos e atividades do seu CPP, cumprem os objetivos de aprendizagem 

propostos?
3,7 4,0 6,4%

Tenho desenvolvido novas competências ao longo dos projetos integradores que 

realizei?
3,9 4,2 6,2%

Entendo que os conteúdos abordados nos desafios/módulo são relevantes para minha 

formação profissional?
4,0 4,2 5,5%

Com a execução do desafio/módulo, consigo visualizar a aplicabilidade dos conteúdos 

no cotidiano da minha futura profissão?
3,9 4,1 5,5%

Os projetos integradores que realizei até agora são relevantes para a minha prática 

profissional e empregabilidade?
4,0 4,2 4,9%

Consigo entender o vocabulário utilizado pelo professor durante a aula? 4,1 4,2 2,9%

Fora da faculdade você dispõe de acesso à Internet para estudar? 95,1% 96,8% 1,8%

Você possui Notebook ou Netbook? 93,0% 91,2% -2,0%

A metododologia de desenvolvimento do CPP contribuiu para uma aprendizagem 

efetiva?
- 3,9 -

As questões objetivas da Unidade e as postadas no fórum contribuem para uma 

aprendizagem efetiva?
3,5 - -

Total Geral 3,6 4,0 10,1%

UNIAMÉRICA - ÁREA DE EXATAS - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

A coordenação do curso demonstra eficiência e agilidade no 

encaminhamento e resolução dos problemas?
3,7 4,1 11,7%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação da coordenação onde 1 

significa muito insatisfeito e 5 significa muito satisfeito.
3,7 4,1 10,8%

A coordenação é acessível, conversa e mantém bom relacionamento 

com os alunos?
4,0 4,3 9,0%

Total Geral 3,8 4,2 10,5%

UNIAMÉRICA - ÁREA DE EXATAS - COORDENAÇÃO



Pergunta 2019/1 2019/2 %

O Professor consegue organizar a atividade do desafio/módulo com início, 

meio e fim, reservando tempo adequado para o feedback/discussão do que 

foi realizado em sala?

3,7 4,3 15,8%

Percebo que as atividades do desafio/módulo, propostas pelo professor são 

pensadas e organizadas com antecedência?
3,7 4,3 13,7%

Consigo associar as atividades de sala como um meio para resolver as 

demandas do meu Desafio/Módulo?
3,9 4,4 12,1%

O professor consegue orientar as atividades/desafios em sala? (Instrui sobre 

o que precisa ser feito, acompanha o desenvolvimento da atividade/desafio, 

faz contribuições para melhoria e resolução da atividade/desafio).

3,9 4,4 11,3%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação do professor neste 

módulo/desafio, onde 1 significa muito insatisfeito e 5 muito satisfeito.
3,8 4,3 11,1%

Percebo que o professor demonstra domínio (conhecimento) dos temas 

relacionados as atividades propostas?
4,1 4,5 9,2%

O professor consegue dar orientações sobre o Modelo e Metodologia de 

Aprendizagem da Uniamérica? 
4,0 4,4 8,6%

O professor é acessível, conversa com a turma e mantém bom 

relacionamento com os alunos?
4,1 4,4 7,1%

Consigo compreender o vocabulário utilizado pelo professor durante as 

atividades?
4,1 4,4 6,5%

Total Geral 3,9 4,4 10,5%

UNIAMÉRICA - ÁREA DE EXATAS - PROFESSORES



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Planejamento 3,2 3,8 19,9%

Unidades de Aprendizagem 3,3 3,8 15,5%

CPP 3,5 3,9 10,7%

Projeto Integrador 3,7 4,1 9,1%

Desafios/Atividades Módulo 3,8 4,1 7,9%

Plataforma (Blackboard) 3,9 4,1 6,6%

Compreensão da Linguagem Acadêmica 3,9 4,1 6,3%

Total Geral 3,6 4,0 10,1%

UNIAMÉRICA - ÁREA DE EXATAS - ASPECTOS

PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Gestão 3,7 4,1 11,7%

Satisfação 3,7 4,1 10,8%

Relacionamento 4,0 4,3 9,0%

Total Geral 3,8 4,2 10,5%

UNIAMÉRICA - ÁREA DE EXATAS - ASPECTOS

COORDENAÇÃO



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Planejamento 3,7 4,3 14,8%

Orientação 3,9 4,4 11,3%

Satisfação 3,8 4,3 11,1%

Didática 4,0 4,4 9,2%

Aderência ao Modelo Educacional Uniamérica 4,0 4,4 8,6%

Relacionamento 4,1 4,4 7,1%

Total Geral 3,9 4,4 10,5%

UNIAMÉRICA - ÁREA DE EXATAS - ASPECTOS

PROFESSORES



Área de Humanas
(História, Jornalismo, Mídias Digitais e Publicidade e Propaganda)



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Fora da faculdade você dispõe de acesso à Internet para estudar? 86,7% 100,0% 15,4%

Os projetos integradores que realizei trouxeram novos aprendizados e me estimularam buscar 

novos conteúdos além das Unidades de Aprendizagem?
4,0 4,3 8,3%

Consigo ler, compreender e resolver as atividades propostas nas unidades de aprendizagem? 3,7 4,0 7,7%

Você possui Notebook ou Netbook? 92,9% 100,0% 7,7%

Os projetos integradores que realizei até agora são relevantes para a minha prática 

profissional e empregabilidade?
4,2 4,5 7,6%

Consigo associar a atividade proposta em sala com a resolução do meu desafio/módulo? 3,9 4,1 7,2%

Me sinto motivado a propor soluções inovadoras e bem embasadas em meus projetos 

integradores pelo meu professor orientador?
4,0 4,3 6,7%

Sou orientado com clareza em todas as etapas do meu projeto integrador e meu orientador 

participa ativamente deste processo?
3,8 4,0 5,7%

Tenho desenvolvido novas competências ao longo dos projetos integradores que realizei? 4,2 4,4 4,4%

Consigo compreender a linguagem utilizada nas unidades de aprendizagem? 4,1 4,2 3,2%

Entendo os objetivos do desafio/módulo e consigo executar as etapas da solução? 3,8 3,8 0,4%

Consigo associar os conteúdos de aprendizagem disponibilizados na plataforma (Blackboard) 

com as atividades propostas em sala de aula?
4,1 4,1 -1,8%

Consigo entender o vocabulário utilizado pelo professor durante a aula? 4,2 4,1 -1,9%

Você está satisfeito com a oferta do CPP na modalidade EAD (Online)? 3,4 3,3 -2,8%

Consigo compreender a explicação e orientação do professor para executar as atividades de 

sala e resolver as demandas do meu desafio?
4,0 3,9 -3,3%

UNIAMÉRICA - ÁREA DE HUMANAS - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Tenho clareza de como serei avaliado? 3,4 3,3 -4,7%

Tenho facilidade para utilizar a plataforma (Blackboard)? 4,0 3,8 -5,0%

Os conteúdos de aprendizagem (Unidade de aprendizagem e outros), disponibilizados na 

plataforma (Blackboard), estão postados com antecedência e de forma organizada?
4,1 3,9 -5,1%

Entendo que os conteúdos abordados nos desafios/módulo são relevantes para minha 

formação profissional?
4,5 4,2 -6,7%

Tenho disponível o cronograma do desafio/módulo com datas, prazos e descrição das etapas 

e entregas a serem realizadas?
78,6% 73,3% -6,7%

Com a execução do desafio/módulo, consigo visualizar a aplicabilidade dos conteúdos no 

cotidiano da minha futura profissão?
4,3 3,9 -8,2%

Percebo que a atividade proposta para o desafio/módulo foi pensada e organizada com 

antecedência?
4,0 3,6 -10,0%

A forma como os conteúdos e práticas são abordados em sala/laboratórios de aula é a 

maneira que acontece no dia a dia da profissão?
4,3 3,8 -11,3%

Os conteúdos e atividades do seu CPP, cumprem os objetivos de aprendizagem propostos? 3,7 3,2 -13,8%

A metododologia de desenvolvimento do CPP contribuiu para uma aprendizagem efetiva? - 3,0 -

As questões objetivas da Unidade e as postadas no fórum contribuem para uma 

aprendizagem efetiva?
3,6 - -

Total Geral 4,0 3,9 -1,9%

UNIAMÉRICA - ÁREA DE HUMANAS - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

A coordenação do curso demonstra eficiência e agilidade no 

encaminhamento e resolução dos problemas?
3,6 4,0 10,6%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação da coordenação onde 

1 significa muito insatisfeito e 5 significa muito satisfeito.
3,8 4,0 6,1%

A coordenação é acessível, conversa e mantém bom 

relacionamento com os alunos?
4,3 4,5 5,0%

Total Geral 3,9 4,2 7,1%

UNIAMÉRICA - ÁREA DE HUMANAS - COORDENAÇÃO



Pergunta 2019/1 2019/2 %

O professor é acessível, conversa com a turma e mantém bom 

relacionamento com os alunos?
3,6 4,2 16,2%

O professor consegue orientar as atividades/desafios em sala? 

(Instrui sobre o que precisa ser feito, acompanha o 

desenvolvimento da atividade/desafio, faz contribuições para 

melhoria e resolução da atividade/desafio).

3,5 4,0 15,6%

O Professor consegue organizar a atividade do desafio/módulo 

com início, meio e fim, reservando tempo adequado para o 

feedback/discussão do que foi realizado em sala?

3,5 3,9 13,6%

Consigo associar as atividades de sala como um meio para 

resolver as demandas do meu Desafio/Módulo?
3,5 3,9 11,2%

Consigo compreender o vocabulário utilizado pelo professor 

durante as atividades?
3,8 4,3 10,9%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação do professor neste 

módulo/desafio, onde 1 significa muito insatisfeito e 5 muito 

satisfeito.

3,5 3,7 5,5%

Percebo que as atividades do desafio/módulo, propostas pelo 

professor são pensadas e organizadas com antecedência?
3,8 4,0 4,0%

O professor consegue dar orientações sobre o Modelo e 

Metodologia de Aprendizagem da Uniamérica? 
3,6 3,7 3,3%

Percebo que o professor demonstra domínio (conhecimento) dos 

temas relacionados as atividades propostas?
3,8 3,8 -1,2%

Total Geral 3,6 4,0 8,6%

UNIAMÉRICA - ÁREA DE EXATAS - PROFESSORES



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Projeto Integrador 4,0 4,3 6,5%

Unidades de Aprendizagem 4,0 4,0 0,0%

Compreensão da Linguagem Acadêmica 4,1 4,1 -0,7%

Desafios/Atividades Módulo 4,1 4,0 -4,1%

Plataforma (Blackboard) 4,0 3,8 -5,0%

Planejamento 3,7 3,4 -7,6%

CPP 3,6 3,2 -11,6%

Total Geral 4,0 3,9 -1,9%

UNIAMÉRICA - ÁREA DE HUMANAS - ASPECTOS

PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Gestão 3,6 4,0 10,6%

Satisfação 3,8 4,0 6,1%

Relacionamento 4,3 4,5 5,0%

Total Geral 3,9 4,2 7,1%

UNIAMÉRICA - ÁREA DE HUMANAS - ASPECTOS

COORDENAÇÃO



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Relacionamento 3,6 4,2 16,2%

Orientação 3,5 4,0 15,6%

Planejamento 3,7 4,0 8,6%

Didática 3,7 4,0 6,8%

Satisfação 3,5 3,7 5,5%

Aderência ao Modelo Educacional Uniamérica 3,6 3,7 3,3%

Total Geral 3,6 4,0 8,6%

UNIAMÉRICA - ÁREA DE HUMANAS - ASPECTOS

PROFESSORES



Área Jurídica
(Direito)



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Sou orientado com clareza em todas as etapas do meu projeto integrador e meu 

orientador participa ativamente deste processo?
3,6 4,4 20,5%

Os projetos integradores que realizei trouxeram novos aprendizados e me 

estimularam buscar novos conteúdos além das Unidades de Aprendizagem?
3,9 4,4 12,4%

Os projetos integradores que realizei até agora são relevantes para a minha 

prática profissional e empregabilidade?
3,9 4,3 9,2%

Você possui Notebook ou Netbook? 82,4% 87,9% 6,7%

Tenho disponível o cronograma do desafio/módulo com datas, prazos e descrição 

das etapas e entregas a serem realizadas?
88,2% 93,9% 6,5%

Consigo entender o vocabulário utilizado pelo professor durante a aula? 4,4 4,6 5,8%

Consigo associar a atividade proposta em sala com a resolução do meu 

desafio/módulo?
4,2 4,5 5,2%

Me sinto motivado a propor soluções inovadoras e bem embasadas em meus 

projetos integradores pelo meu professor orientador?
4,2 4,3 3,0%

Consigo compreender a explicação e orientação do professor para executar as 

atividades de sala e resolver as demandas do meu desafio?
4,5 4,6 2,4%

Consigo compreender a linguagem utilizada nas unidades de aprendizagem? 4,3 4,4 2,3%

Tenho desenvolvido novas competências ao longo dos projetos integradores que 

realizei?
4,2 4,3 1,6%

A forma como os conteúdos e práticas são abordados em sala/laboratórios de 

aula é a maneira que acontece no dia a dia da profissão?
4,5 4,6 1,0%

Percebo que a atividade proposta para o desafio/módulo foi pensada e organizada 

com antecedência?
4,4 4,4 0,9%

Entendo que os conteúdos abordados nos desafios/módulo são relevantes para 

minha formação profissional?
4,5 4,5 0,4%

UNIAMÉRICA - ÁREA JURÍDICA - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Fora da faculdade você dispõe de acesso à Internet para estudar? 100,0% 100,0% 0,0%

Tenho clareza de como serei avaliado? 4,3 4,2 -1,2%

Com a execução do desafio/módulo, consigo visualizar a aplicabilidade dos 

conteúdos no cotidiano da minha futura profissão?
4,6 4,5 -1,6%

Entendo os objetivos do desafio/módulo e consigo executar as etapas da solução? 4,5 4,4 -2,4%

Tenho facilidade para utilizar a plataforma (Blackboard)? 4,4 4,2 -3,8%

Consigo ler, compreender e resolver as atividades propostas nas unidades de 

aprendizagem?
4,2 4,0 -5,6%

Consigo associar os conteúdos de aprendizagem disponibilizados na plataforma 

(Blackboard) com as atividades propostas em sala de aula?
4,4 4,0 -9,3%

Os conteúdos de aprendizagem (Unidade de aprendizagem e outros), 

disponibilizados na plataforma (Blackboard), estão postados com antecedência e 

de forma organizada?

4,4 3,9 -9,5%

Os conteúdos e atividades do seu CPP, cumprem os objetivos de aprendizagem 

propostos?
4,5 3,8 -15,7%

Você está satisfeito com a oferta do CPP na modalidade EAD (Online)? 4,0 3,3 -17,4%

A metododologia de desenvolvimento do CPP contribuiu para uma aprendizagem 

efetiva?
- 3,5 -

As questões objetivas da Unidade e as postadas no fórum contribuem para uma 

aprendizagem efetiva?
4,3 - -

Total Geral 4,3 4,2 -1,2%

UNIAMÉRICA - ÁREA JURÍDICA - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

A coordenação do curso demonstra eficiência e agilidade no 

encaminhamento e resolução dos problemas?
4,7 4,9 5,1%

A coordenação é acessível, conversa e mantém bom 

relacionamento com os alunos?
4,8 5,0 3,6%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação da coordenação onde 

1 significa muito insatisfeito e 5 significa muito satisfeito.
4,6 4,8 3,4%

Total Geral 4,7 4,9 4,0%

UNIAMÉRICA - ÁREA JURÍDICA - COORDENAÇÃO



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Percebo que as atividades do desafio/módulo, propostas pelo professor 

são pensadas e organizadas com antecedência?
4,4 4,6 5,2%

O Professor consegue organizar a atividade do desafio/módulo com 

início, meio e fim, reservando tempo adequado para o 

feedback/discussão do que foi realizado em sala?

4,5 4,6 2,1%

O professor é acessível, conversa com a turma e mantém bom 

relacionamento com os alunos?
4,6 4,6 1,4%

O professor consegue orientar as atividades/desafios em sala? (Instrui 

sobre o que precisa ser feito, acompanha o desenvolvimento da 

atividade/desafio, faz contribuições para melhoria e resolução da 

atividade/desafio).

4,5 4,5 -0,2%

O professor consegue dar orientações sobre o Modelo e Metodologia de 

Aprendizagem da Uniamérica? 
4,6 4,5 -1,1%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação do professor neste 

módulo/desafio, onde 1 significa muito insatisfeito e 5 muito satisfeito.
4,5 4,4 -1,6%

Percebo que o professor demonstra domínio (conhecimento) dos temas 

relacionados as atividades propostas?
4,6 4,5 -1,7%

Consigo compreender o vocabulário utilizado pelo professor durante as 

atividades?
4,6 4,4 -2,9%

Consigo associar as atividades de sala como um meio para resolver as 

demandas do meu Desafio/Módulo?
4,5 4,3 -4,5%

Total Geral 4,5 4,5 -0,4%

UNIAMÉRICA - ÁREA JURÍDICA - PROFESSORES



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Projeto Integrador 4,0 4,3 9,0%

Compreensão da Linguagem Acadêmica 4,4 4,5 3,5%

Desafios/Atividades Módulo 4,5 4,5 0,5%

Planejamento 4,3 4,3 -0,1%

Plataforma (Blackboard) 4,4 4,2 -3,8%

Unidades de Aprendizagem 4,3 4,0 -8,2%

CPP 4,3 3,5 -17,1%

Total Geral 4,3 4,2 -1,2%

UNIAMÉRICA - ÁREA JURÍDICA - ASPECTOS

PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Gestão 4,7 4,9 5,1%

Relacionamento 4,8 5,0 3,6%

Satisfação 4,6 4,8 3,4%

Total Geral 4,7 4,9 4,0%

UNIAMÉRICA - ÁREA JURÍDICA - ASPECTOS

COORDENAÇÃO



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Planejamento 4,4 4,6 3,6%

Relacionamento 4,6 4,6 1,4%

Orientação 4,5 4,5 -0,2%

Aderência ao Modelo Educacional Uniamérica 4,6 4,5 -1,1%

Satisfação 4,5 4,4 -1,6%

Didática 4,6 4,4 -3,0%

Total Geral 4,5 4,5 -0,4%

UNIAMÉRICA - ÁREA JURÍDICA - ASPECTOS

PROFESSORES



Área de Negócios
(Administração e Ciências Contábeis)



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Tenho disponível o cronograma do desafio/módulo com datas, prazos e descrição das 

etapas e entregas a serem realizadas?
76,6% 89,7% 17,0%

Você está satisfeito com a oferta do CPP na modalidade EAD (Online)? 3,4 3,8 12,1%

A forma como os conteúdos e práticas são abordados em sala/laboratórios de aula é a 

maneira que acontece no dia a dia da profissão?
3,9 4,3 11,1%

Os conteúdos de aprendizagem (Unidade de aprendizagem e outros), disponibilizados na 

plataforma (Blackboard), estão postados com antecedência e de forma organizada?
3,9 4,3 8,7%

Entendo os objetivos do desafio/módulo e consigo executar as etapas da solução? 3,9 4,3 8,6%

Consigo associar os conteúdos de aprendizagem disponibilizados na plataforma 

(Blackboard) com as atividades propostas em sala de aula?
3,7 4,0 7,8%

Os conteúdos e atividades do seu CPP, cumprem os objetivos de aprendizagem 

propostos?
3,7 3,9 7,3%

Consigo ler, compreender e resolver as atividades propostas nas unidades de 

aprendizagem?
3,5 3,8 6,9%

Consigo associar a atividade proposta em sala com a resolução do meu 

desafio/módulo?
4,0 4,3 6,6%

Tenho clareza de como serei avaliado? 3,9 4,2 5,9%

Consigo compreender a linguagem utilizada nas unidades de aprendizagem? 3,9 4,1 5,9%

Tenho facilidade para utilizar a plataforma (Blackboard)? 4,1 4,3 5,3%

Consigo compreender a explicação e orientação do professor para executar as 

atividades de sala e resolver as demandas do meu desafio?
4,0 4,2 4,8%

Percebo que a atividade proposta para o desafio/módulo foi pensada e organizada com 

antecedência?
4,1 4,3 4,8%

UNIAMÉRICA - ÁREA DE NEGÓCIOS - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Me sinto motivado a propor soluções inovadoras e bem embasadas em meus projetos 

integradores pelo meu professor orientador?
4,1 4,3 3,9%

Entendo que os conteúdos abordados nos desafios/módulo são relevantes para minha 

formação profissional?
4,3 4,5 3,6%

Tenho desenvolvido novas competências ao longo dos projetos integradores que 

realizei?
4,3 4,4 3,2%

Os projetos integradores que realizei até agora são relevantes para a minha prática 

profissional e empregabilidade?
4,3 4,4 2,9%

Com a execução do desafio/módulo, consigo visualizar a aplicabilidade dos conteúdos 

no cotidiano da minha futura profissão?
4,3 4,4 2,4%

Os projetos integradores que realizei trouxeram novos aprendizados e me estimularam 

buscar novos conteúdos além das Unidades de Aprendizagem?
4,2 4,3 2,0%

Fora da faculdade você dispõe de acesso à Internet para estudar? 93,5% 94,8% 1,4%

Consigo entender o vocabulário utilizado pelo professor durante a aula? 4,3 4,3 0,4%

Sou orientado com clareza em todas as etapas do meu projeto integrador e meu 

orientador participa ativamente deste processo?
4,1 4,2 0,3%

Você possui Notebook ou Netbook? 94,8% 91,4% -3,6%

A metododologia de desenvolvimento do CPP contribuiu para uma aprendizagem 

efetiva?
- 3,8 -

As questões objetivas da Unidade e as postadas no fórum contribuem para uma 

aprendizagem efetiva?
3,7 - -

Total Geral 4,0 4,2 5,1%

UNIAMÉRICA - ÁREA DE NEGÓCIOS - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

A coordenação é acessível, conversa e mantém bom relacionamento com 

os alunos?
4,7 4,1 -13,5%

A coordenação do curso demonstra eficiência e agilidade no 

encaminhamento e resolução dos problemas?
4,7 4,0 -15,2%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação da coordenação onde 1 

significa muito insatisfeito e 5 significa muito satisfeito.
4,6 3,8 -18,4%

Total Geral 4,7 3,9 -15,7%

UNIAMÉRICA - ÁREA DE NEGÓCIOS - COORDENAÇÃO



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Consigo associar as atividades de sala como um meio para resolver as 

demandas do meu Desafio/Módulo?
3,9 4,3 9,3%

O professor consegue orientar as atividades/desafios em sala? (Instrui 

sobre o que precisa ser feito, acompanha o desenvolvimento da 

atividade/desafio, faz contribuições para melhoria e resolução da 

atividade/desafio).

4,0 4,4 9,1%

O professor consegue dar orientações sobre o Modelo e Metodologia de 

Aprendizagem da Uniamérica? 
4,1 4,4 7,1%

Percebo que o professor demonstra domínio (conhecimento) dos temas 

relacionados as atividades propostas?
4,3 4,5 5,1%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação do professor neste 

módulo/desafio, onde 1 significa muito insatisfeito e 5 muito satisfeito.
4,1 4,3 5,0%

O Professor consegue organizar a atividade do desafio/módulo com 

início, meio e fim, reservando tempo adequado para o 

feedback/discussão do que foi realizado em sala?

4,2 4,4 4,7%

O professor é acessível, conversa com a turma e mantém bom 

relacionamento com os alunos?
4,2 4,4 3,7%

Consigo compreender o vocabulário utilizado pelo professor durante as 

atividades?
4,1 4,3 3,3%

Percebo que as atividades do desafio/módulo, propostas pelo professor 

são pensadas e organizadas com antecedência?
4,3 4,4 1,8%

Total Geral 4,1 4,4 5,4%

UNIAMÉRICA - ÁREA DE NEGÓCIOS - PROFESSORES



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Unidades de Aprendizagem 3,7 4,0 7,8%

CPP 3,6 3,8 6,7%

Desafios/Atividades Módulo 4,1 4,3 6,3%

Planejamento 4,0 4,2 5,4%

Plataforma (Blackboard) 4,1 4,3 5,3%

Compreensão da Linguagem Acadêmica 4,0 4,2 3,6%

Projeto Integrador 4,2 4,3 2,5%

Total Geral 4,0 4,2 5,1%

UNIAMÉRICA - ÁREA DE NEGÓCIOS - ASPECTOS

PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Relacionamento 4,7 4,1 -13,5%

Gestão 4,7 4,0 -15,2%

Satisfação 4,6 3,8 -18,4%

Total Geral 4,7 3,9 -15,7%

UNIAMÉRICA - ÁREA DE NEGÓCIOS - ASPECTOS

COORDENAÇÃO



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Orientação 4,0 4,4 9,1%

Aderência ao Modelo Educacional Uniamérica 4,1 4,4 7,1%

Didática 4,1 4,3 5,8%

Satisfação 4,1 4,3 5,0%

Relacionamento 4,2 4,4 3,7%

Planejamento 4,2 4,4 3,2%

Total Geral 4,1 4,4 5,4%

UNIAMÉRICA - ÁREA DE NEGÓCIOS - ASPECTOS

PROFESSORES



Área da Saúde
(Biomedicina, Ciências Biológicas (Bacharelado), Educação Física, Enfermagem, 
Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição, Psicologia e Radiologia)



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Consigo ler, compreender e resolver as atividades propostas nas unidades de 

aprendizagem?
3,2 4,0 23,1%

Você está satisfeito com a oferta do CPP na modalidade EAD (Online)? 3,3 3,8 16,4%

Consigo associar os conteúdos de aprendizagem disponibilizados na plataforma 

(Blackboard) com as atividades propostas em sala de aula?
3,5 4,0 14,0%

Sou orientado com clareza em todas as etapas do meu projeto integrador e meu 

orientador participa ativamente deste processo?
3,8 4,2 11,0%

Consigo associar a atividade proposta em sala com a resolução do meu 

desafio/módulo?
3,8 4,2 10,4%

Tenho clareza de como serei avaliado? 3,6 4,0 10,3%

Os conteúdos e atividades do seu CPP, cumprem os objetivos de aprendizagem 

propostos?
3,6 3,9 10,2%

Consigo compreender a linguagem utilizada nas unidades de aprendizagem? 3,9 4,2 8,1%

Entendo os objetivos do desafio/módulo e consigo executar as etapas da solução? 3,8 4,1 7,8%

Percebo que a atividade proposta para o desafio/módulo foi pensada e organizada 

com antecedência?
3,9 4,1 6,5%

A forma como os conteúdos e práticas são abordados em sala/laboratórios de aula é 

a maneira que acontece no dia a dia da profissão?
3,9 4,1 6,3%

Os projetos integradores que realizei trouxeram novos aprendizados e me 

estimularam buscar novos conteúdos além das Unidades de Aprendizagem?
4,1 4,3 6,1%

Me sinto motivado a propor soluções inovadoras e bem embasadas em meus 

projetos integradores pelo meu professor orientador?
3,9 4,1 6,1%

Tenho desenvolvido novas competências ao longo dos projetos integradores que 

realizei?
4,1 4,4 5,9%

UNIAMÉRICA - ÁREA DA SAÚDE - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Com a execução do desafio/módulo, consigo visualizar a aplicabilidade dos 

conteúdos no cotidiano da minha futura profissão?
4,0 4,2 5,8%

Consigo compreender a explicação e orientação do professor para executar as 

atividades de sala e resolver as demandas do meu desafio?
4,1 4,3 4,8%

Entendo que os conteúdos abordados nos desafios/módulo são relevantes para 

minha formação profissional?
4,1 4,3 4,4%

Os projetos integradores que realizei até agora são relevantes para a minha prática 

profissional e empregabilidade?
4,1 4,3 4,0%

Tenho disponível o cronograma do desafio/módulo com datas, prazos e descrição 

das etapas e entregas a serem realizadas?
84,8% 88,1% 3,9%

Tenho facilidade para utilizar a plataforma (Blackboard)? 4,1 4,2 3,7%

Consigo entender o vocabulário utilizado pelo professor durante a aula? 4,3 4,4 3,3%

Os conteúdos de aprendizagem (Unidade de aprendizagem e outros), disponibilizados 

na plataforma (Blackboard), estão postados com antecedência e de forma 

organizada?

4,0 4,1 3,0%

Você possui Notebook ou Netbook? 89,0% 91,3% 2,6%

Fora da faculdade você dispõe de acesso à Internet para estudar? 94,2% 96,4% 2,3%

A metododologia de desenvolvimento do CPP contribuiu para uma aprendizagem 

efetiva?
- 3,8 -

As questões objetivas da Unidade e as postadas no fórum contribuem para uma 

aprendizagem efetiva?
3,4 - -

Total Geral 3,8 4,1 7,9%

UNIAMÉRICA - ÁREA DA SAÚDE - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

A coordenação do curso demonstra eficiência e agilidade no 

encaminhamento e resolução dos problemas?
4,4 4,5 1,2%

A coordenação é acessível, conversa e mantém bom relacionamento 

com os alunos?
4,6 4,6 0,7%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação da coordenação onde 1 

significa muito insatisfeito e 5 significa muito satisfeito.
4,4 4,4 0,1%

Total Geral 4,5 4,5 0,7%

UNIAMÉRICA - ÁREA DA SAÚDE - COORDENAÇÃO



Pergunta 2019/1 2019/2 %

O Professor consegue organizar a atividade do desafio/módulo com 

início, meio e fim, reservando tempo adequado para o 

feedback/discussão do que foi realizado em sala?

4,2 4,5 7,1%

Consigo associar as atividades de sala como um meio para resolver as 

demandas do meu Desafio/Módulo?
4,2 4,4 6,9%

O professor consegue orientar as atividades/desafios em sala? (Instrui 

sobre o que precisa ser feito, acompanha o desenvolvimento da 

atividade/desafio, faz contribuições para melhoria e resolução da 

atividade/desafio).

4,2 4,5 6,2%

Percebo que as atividades do desafio/módulo, propostas pelo 

professor são pensadas e organizadas com antecedência?
4,3 4,5 5,7%

Consigo compreender o vocabulário utilizado pelo professor durante 

as atividades?
4,3 4,5 5,6%

O professor consegue dar orientações sobre o Modelo e Metodologia 

de Aprendizagem da Uniamérica? 
4,3 4,5 5,4%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação do professor neste 

módulo/desafio, onde 1 significa muito insatisfeito e 5 muito 

satisfeito.

4,2 4,4 4,9%

Percebo que o professor demonstra domínio (conhecimento) dos 

temas relacionados as atividades propostas?
4,4 4,6 4,3%

O professor é acessível, conversa com a turma e mantém bom 

relacionamento com os alunos?
4,3 4,4 2,4%

Total Geral 4,3 4,5 5,4%

UNIAMÉRICA - ÁREA DA SAÚDE - PROFESSORES



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Unidades de Aprendizagem 3,6 4,0 12,7%

CPP 3,4 3,8 11,9%

Planejamento 3,7 4,1 8,3%

Desafios/Atividades Módulo 3,9 4,2 6,9%

Projeto Integrador 4,0 4,3 6,6%

Compreensão da Linguagem Acadêmica 4,1 4,3 5,3%

Plataforma (Blackboard) 4,1 4,2 3,7%

Total Geral 3,8 4,1 7,9%

UNIAMÉRICA - ÁREA DA SAÚDE - ASPECTOS

PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Gestão 4,4 4,5 1,2%

Relacionamento 4,6 4,6 0,7%

Satisfação 4,4 4,4 0,1%

Total Geral 4,5 4,5 0,7%

UNIAMÉRICA - ÁREA DA SAÚDE - ASPECTOS

COORDENAÇÃO



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Planejamento 4,2 4,5 6,4%

Orientação 4,2 4,5 6,2%

Didática 4,3 4,5 5,6%

Aderência ao Modelo Educacional Uniamérica 4,3 4,5 5,4%

Satisfação 4,2 4,4 4,9%

Relacionamento 4,3 4,4 2,4%

Total Geral 4,3 4,5 5,4%

UNIAMÉRICA - ÁREA DA SAÚDE - ASPECTOS

PROFESSORES



Questões Objetivas
Por Curso / Turno



Administração
Noturno



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Você está satisfeito com a oferta do CPP na modalidade EAD (Online)? 3,5 3,9 11,8%

A forma como os conteúdos e práticas são abordados em sala/laboratórios de aula 

é a maneira que acontece no dia a dia da profissão?
4,0 4,5 11,5%

Entendo os objetivos do desafio/módulo e consigo executar as etapas da solução? 3,9 4,3 9,1%

Tenho clareza de como serei avaliado? 4,0 4,3 6,9%

Consigo associar a atividade proposta em sala com a resolução do meu 

desafio/módulo?
4,1 4,3 6,4%

Consigo compreender a linguagem utilizada nas unidades de aprendizagem? 3,8 4,1 6,3%

Consigo associar os conteúdos de aprendizagem disponibilizados na plataforma 

(Blackboard) com as atividades propostas em sala de aula?
3,8 4,0 6,2%

Me sinto motivado a propor soluções inovadoras e bem embasadas em meus 

projetos integradores pelo meu professor orientador?
4,1 4,3 5,8%

Consigo ler, compreender e resolver as atividades propostas nas unidades de 

aprendizagem?
3,6 3,8 5,6%

Tenho disponível o cronograma do desafio/módulo com datas, prazos e descrição 

das etapas e entregas a serem realizadas?
89,6% 94,6% 5,6%

Os conteúdos e atividades do seu CPP, cumprem os objetivos de aprendizagem 

propostos?
3,8 3,9 4,6%

Consigo compreender a explicação e orientação do professor para executar as 

atividades de sala e resolver as demandas do meu desafio?
4,0 4,2 4,1%

Percebo que a atividade proposta para o desafio/módulo foi pensada e organizada 

com antecedência?
4,4 4,5 3,7%

UNIAMÉRICA - ADMINISTRAÇÃO NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Os conteúdos de aprendizagem (Unidade de aprendizagem e outros), disponibilizados 

na plataforma (Blackboard), estão postados com antecedência e de forma 

organizada?

4,3 4,5 3,5%

Tenho desenvolvido novas competências ao longo dos projetos integradores que 

realizei?
4,3 4,5 3,4%

Fora da faculdade você dispõe de acesso à Internet para estudar? 91,7% 94,6% 3,2%

Tenho facilidade para utilizar a plataforma (Blackboard)? 4,1 4,3 3,0%

Os projetos integradores que realizei até agora são relevantes para a minha prática 

profissional e empregabilidade?
4,4 4,5 2,4%

Entendo que os conteúdos abordados nos desafios/módulo são relevantes para 

minha formação profissional?
4,5 4,5 1,8%

Com a execução do desafio/módulo, consigo visualizar a aplicabilidade dos 

conteúdos no cotidiano da minha futura profissão?
4,4 4,4 0,4%

Os projetos integradores que realizei trouxeram novos aprendizados e me 

estimularam buscar novos conteúdos além das Unidades de Aprendizagem?
4,3 4,3 0,3%

Consigo entender o vocabulário utilizado pelo professor durante a aula? 4,3 4,2 -1,4%

Sou orientado com clareza em todas as etapas do meu projeto integrador e meu 

orientador participa ativamente deste processo?
4,3 4,2 -2,1%

Você possui Notebook ou Netbook? 91,7% 89,2% -2,7%

A metododologia de desenvolvimento do CPP contribuiu para uma aprendizagem 

efetiva?
- 3,8 -

As questões objetivas da Unidade e as postadas no fórum contribuem para uma 

aprendizagem efetiva?
3,8 - -

Total Geral 4,1 4,2 4,1%

UNIAMÉRICA - ADMINISTRAÇÃO NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

A coordenação é acessível, conversa e mantém 

bom relacionamento com os alunos?
4,7 4,5 -3,7%

A coordenação do curso demonstra eficiência e 

agilidade no encaminhamento e resolução dos 

problemas?

4,6 4,3 -5,7%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação da 

coordenação onde 1 significa muito insatisfeito e 5 

significa muito satisfeito.

4,5 4,1 -7,6%

Total Geral 4,6 4,3 -5,7%

UNIAMÉRICA - ADMINISTRAÇÃO NOTURNO - COORDENAÇÃO



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Consigo associar as atividades de sala como um meio para 

resolver as demandas do meu Desafio/Módulo?
4,3 4,4 2,9%

O professor consegue orientar as atividades/desafios em sala? 

(Instrui sobre o que precisa ser feito, acompanha o 

desenvolvimento da atividade/desafio, faz contribuições para 

melhoria e resolução da atividade/desafio).

4,5 4,5 1,6%

O Professor consegue organizar a atividade do desafio/módulo 

com início, meio e fim, reservando tempo adequado para o 

feedback/discussão do que foi realizado em sala?

4,5 4,5 1,1%

O professor consegue dar orientações sobre o Modelo e 

Metodologia de Aprendizagem da Uniamérica? 
4,6 4,6 1,0%

Percebo que as atividades do desafio/módulo, propostas pelo 

professor são pensadas e organizadas com antecedência?
4,5 4,5 0,1%

Percebo que o professor demonstra domínio (conhecimento) 

dos temas relacionados as atividades propostas?
4,6 4,6 -0,2%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação do professor neste 

módulo/desafio, onde 1 significa muito insatisfeito e 5 muito 

satisfeito.

4,5 4,5 -0,6%

O professor é acessível, conversa com a turma e mantém bom 

relacionamento com os alunos?
4,7 4,5 -2,2%

Consigo compreender o vocabulário utilizado pelo professor 

durante as atividades?
4,5 4,4 -2,7%

Total Geral 4,5 4,5 0,1%

UNIAMÉRICA - ADMINISTRAÇÃO NOTURNO - PROFESSORES



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Desafios/Atividades Módulo 4,2 4,4 5,6%

CPP 3,7 3,9 5,5%

Planejamento 4,2 4,4 5,2%

Unidades de Aprendizagem 3,9 4,1 5,0%

Plataforma (Blackboard) 4,1 4,3 3,0%

Compreensão da Linguagem Acadêmica 4,0 4,1 2,8%

Projeto Integrador 4,3 4,3 1,9%

Total Geral 4,1 4,2 4,1%

UNIAMÉRICA - ADMINISTRAÇÃO NOTURNO - ASPECTOS

PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Relacionamento 4,7 4,5 -3,7%

Gestão 4,6 4,3 -5,7%

Satisfação 4,5 4,1 -7,6%

Total Geral 4,6 4,3 -5,7%

UNIAMÉRICA - ADMINISTRAÇÃO NOTURNO - ASPECTOS

COORDENAÇÃO



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Orientação 4,5 4,5 1,6%

Aderência ao Modelo Educacional 4,6 4,6 1,0%

Planejamento 4,5 4,5 0,6%

Didática 4,5 4,5 -0,1%

Satisfação 4,5 4,5 -0,6%

Relacionamento 4,7 4,5 -2,2%

Total Geral 4,5 4,5 0,1%

UNIAMÉRICA - ADMINISTRAÇÃO NOTURNO - ASPECTOS

PROFESSORES



Agronomia
Noturno



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Fora da faculdade você dispõe de acesso à Internet para estudar? 66,7% 80,0% 20,0%

Tenho disponível o cronograma do desafio/módulo com datas, prazos e descrição 

das etapas e entregas a serem realizadas?
83,3% 90,0% 8,0%

Consigo associar os conteúdos de aprendizagem disponibilizados na plataforma 

(Blackboard) com as atividades propostas em sala de aula?
4,3 4,2 -3,1%

Você possui Notebook ou Netbook? 0,8 0,8 -4,0%

Sou orientado com clareza em todas as etapas do meu projeto integrador e meu 

orientador participa ativamente deste processo?
4,3 4,1 -5,4%

Os conteúdos e atividades do seu CPP, cumprem os objetivos de aprendizagem 

propostos?
4,3 4,1 -5,4%

Os projetos integradores que realizei trouxeram novos aprendizados e me 

estimularam buscar novos conteúdos além das Unidades de Aprendizagem?
4,7 4,4 -5,7%

Consigo ler, compreender e resolver as atividades propostas nas unidades de 

aprendizagem?
4,5 4,2 -6,7%

Tenho facilidade para utilizar a plataforma (Blackboard)? 4,5 4,2 -6,7%

Você está satisfeito com a oferta do CPP na modalidade EAD (Online)? 4,5 4,1 -8,9%

Os projetos integradores que realizei até agora são relevantes para a minha prática 

profissional e empregabilidade?
4,8 4,4 -9,0%

Tenho desenvolvido novas competências ao longo dos projetos integradores que 

realizei?
4,8 4,4 -9,0%

Consigo compreender a linguagem utilizada nas unidades de aprendizagem? 4,7 4,2 -10,0%

Me sinto motivado a propor soluções inovadoras e bem embasadas em meus 

projetos integradores pelo meu professor orientador?
4,7 4,2 -10,0%

UNIAMÉRICA - AGRONOMIA NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

A forma como os conteúdos e práticas são abordados em sala/laboratórios de aula 

é a maneira que acontece no dia a dia da profissão?
4,7 4,1 -12,1%

Consigo compreender a explicação e orientação do professor para executar as 

atividades de sala e resolver as demandas do meu desafio?
4,8 4,2 -13,1%

Consigo entender o vocabulário utilizado pelo professor durante a aula? 4,8 4,2 -13,1%

Entendo os objetivos do desafio/módulo e consigo executar as etapas da solução? 4,8 4,2 -13,1%

Consigo associar a atividade proposta em sala com a resolução do meu 

desafio/módulo?
4,8 4,1 -15,2%

Tenho clareza de como serei avaliado? 4,8 4,1 -15,2%

Com a execução do desafio/módulo, consigo visualizar a aplicabilidade dos 

conteúdos no cotidiano da minha futura profissão?
5,0 4,2 -16,0%

Entendo que os conteúdos abordados nos desafios/módulo são relevantes para 

minha formação profissional?
5,0 4,2 -16,0%

Percebo que a atividade proposta para o desafio/módulo foi pensada e organizada 

com antecedência?
5,0 4,0 -20,0%

Os conteúdos de aprendizagem (Unidade de aprendizagem e outros), disponibilizados 

na plataforma (Blackboard), estão postados com antecedência e de forma 

organizada?

5,0 3,8 -24,0%

A metododologia de desenvolvimento do CPP contribuiu para uma aprendizagem 

efetiva?
3,9 -

As questões objetivas da Unidade e as postadas no fórum contribuem para uma 

aprendizagem efetiva?
4,0 -

Total Geral 4,7 4,2 -11,2%

UNIAMÉRICA - AGRONOMIA NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação da coordenação onde 1 significa muito 

insatisfeito e 5 significa muito satisfeito.
4,0 4,2 4,5%

A coordenação do curso demonstra eficiência e agilidade no encaminhamento e 

resolução dos problemas?
4,4 4,4 -0,8%

A coordenação é acessível, conversa e mantém bom relacionamento com os alunos? 4,4 4,4 -0,8%

Total Geral 4,3 4,3 0,9%

UNIAMÉRICA - AGRONOMIA NOTURNO - COORDENAÇÃO



Pergunta 2019/1 2019/2 %

O professor consegue orientar as atividades/desafios em sala? (Instrui sobre o que 

precisa ser feito, acompanha o desenvolvimento da atividade/desafio, faz contribuições 

para melhoria e resolução da atividade/desafio).

4,3 4,5 6,1%

O Professor consegue organizar a atividade do desafio/módulo com início, meio e fim, 

reservando tempo adequado para o feedback/discussão do que foi realizado em sala?
4,4 4,6 4,7%

O professor é acessível, conversa com a turma e mantém bom relacionamento com os 

alunos?
4,4 4,6 4,7%

Percebo que as atividades do desafio/módulo, propostas pelo professor são pensadas e 

organizadas com antecedência?
4,4 4,6 4,7%

Percebo que o professor demonstra domínio (conhecimento) dos temas relacionados as 

atividades propostas?
4,4 4,6 4,7%

O professor consegue dar orientações sobre o Modelo e Metodologia de Aprendizagem 

da Uniamérica? 
4,4 4,5 2,6%

Consigo compreender o vocabulário utilizado pelo professor durante as atividades? 4,6 4,6 1,4%

Consigo associar as atividades de sala como um meio para resolver as demandas do 

meu Desafio/Módulo?
4,6 4,5 -0,6%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação do professor neste módulo/desafio, onde 1 

significa muito insatisfeito e 5 muito satisfeito.
4,4 4,4 -1,5%

Total Geral 4,4 4,6 3,0%

UNIAMÉRICA - AGRONOMIA NOTURNO - PROFESSORES



Aspecto 2019/1 2019/2 %

CPP 4,3 4,0 -5,7%

Plataforma (Blackboard) 4,5 4,2 -6,7%

Projeto Integrador 4,7 4,3 -7,9%

Unidades de Aprendizagem 4,6 4,1 -11,8%

Compreensão da Linguagem Acadêmica 4,8 4,2 -12,1%

Desafios/Atividades Módulo 4,9 4,2 -14,5%

Planejamento 4,9 4,1 -17,6%

Total Geral 4,7 4,2 -11,2%

UNIAMÉRICA - AGRONOMIA NOTURNO - ASPECTOS

PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Satisfação 4,0 4,2 4,5%

Gestão 4,4 4,4 -0,8%

Relacionamento 4,4 4,4 -0,8%

Total Geral 4,3 4,3 0,9%

UNIAMÉRICA - AGRONOMIA NOTURNO - ASPECTOS

COORDENAÇÃO



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Orientação 4,3 4,5 6,1%

Planejamento 4,4 4,6 4,7%

Relacionamento 4,4 4,6 4,7%

Aderência ao Modelo 4,4 4,5 2,6%

Didática 4,5 4,6 1,8%

Satisfação 4,4 4,4 -1,5%

Total Geral 4,4 4,6 3,0%

UNIAMÉRICA - AGRONOMIA NOTURNO - ASPECTOS

PROFESSORES



Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas (ADS) - Noturno



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Tenho facilidade para utilizar a plataforma (Blackboard)? 2,7 3,7 36,8%

Você está satisfeito com a oferta do CPP na modalidade EAD (Online)? 3,1 3,9 22,7%

Fora da faculdade você dispõe de acesso à Internet para estudar? 85,7% 85,7% 0,0%

Você possui Notebook ou Netbook? 85,7% 85,7% 0,0%

A metododologia de desenvolvimento do CPP contribuiu para uma aprendizagem efetiva? - 3,6 -1,0%

Os conteúdos de aprendizagem (Unidade de aprendizagem e outros), disponibilizados na 

plataforma (Blackboard), estão postados com antecedência e de forma organizada?
3,6 3,4 -4,0%

Sou orientado com clareza em todas as etapas do meu projeto integrador e meu orientador 

participa ativamente deste processo?
4,1 3,9 -6,9%

Consigo ler, compreender e resolver as atividades propostas nas unidades de aprendizagem? 3,6 3,3 -8,0%

Os conteúdos e atividades do seu CPP, cumprem os objetivos de aprendizagem propostos? 4,1 3,6 -12,9%

Consigo compreender a linguagem utilizada nas unidades de aprendizagem? 4,3 3,6 -16,7%

Os projetos integradores que realizei até agora são relevantes para a minha prática profissional e 

empregabilidade?
4,3 3,6 -16,7%

Me sinto motivado a propor soluções inovadoras e bem embasadas em meus projetos integradores 

pelo meu professor orientador?
4,3 3,4 -20,0%

Consigo entender o vocabulário utilizado pelo professor durante a aula? 4,7 3,7 -21,2%

Percebo que a atividade proposta para o desafio/módulo foi pensada e organizada com 

antecedência?
4,6 3,4 -25,0%

UNIAMÉRICA - ADS NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

A forma como os conteúdos e práticas são abordados em sala/laboratórios de aula é a maneira 

que acontece no dia a dia da profissão?
4,3 3,1 -26,7%

Consigo compreender a explicação e orientação do professor para executar as atividades de sala e 

resolver as demandas do meu desafio?
4,7 3,4 -27,3%

Entendo os objetivos do desafio/módulo e consigo executar as etapas da solução? 4,7 3,4 -27,3%

Tenho desenvolvido novas competências ao longo dos projetos integradores que realizei? 4,6 3,3 -28,1%

Entendo que os conteúdos abordados nos desafios/módulo são relevantes para minha formação 

profissional?
4,9 3,4 -29,4%

Consigo associar os conteúdos de aprendizagem disponibilizados na plataforma (Blackboard) com 

as atividades propostas em sala de aula?
4,3 3,0 -30,0%

Consigo associar a atividade proposta em sala com a resolução do meu desafio/módulo? 4,6 3,1 -31,3%

Tenho clareza de como serei avaliado? 4,3 2,9 -33,3%

Os projetos integradores que realizei trouxeram novos aprendizados e me estimularam buscar 

novos conteúdos além das Unidades de Aprendizagem?
4,7 3,1 -33,3%

Tenho disponível o cronograma do desafio/módulo com datas, prazos e descrição das etapas e 

entregas a serem realizadas?
85,7% 57,1% -33,3%

Com a execução do desafio/módulo, consigo visualizar a aplicabilidade dos conteúdos no cotidiano 

da minha futura profissão?
4,7 3,0 -36,4%

A metododologia de desenvolvimento do CPP contribuiu para uma aprendizagem efetiva? - 3,6 -

As questões objetivas da Unidade e as postadas no fórum contribuem para uma aprendizagem 

efetiva?
3,3 - -

Total Geral 4,2 3,4 -19,0%

UNIAMÉRICA - ADS NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação da coordenação onde 1 significa muito insatisfeito e 5 

significa muito satisfeito.
4,4 4,5 2,9%

A coordenação do curso demonstra eficiência e agilidade no encaminhamento e resolução dos 

problemas?
4,4 4,4 0,6%

A coordenação é acessível, conversa e mantém bom relacionamento com os alunos? 4,5 4,4 -2,2%

Total Geral 4,4 4,4 0,4%

UNIAMÉRICA - ADS NOTURNO - COORDENAÇÃO



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Percebo que as atividades do desafio/módulo, propostas pelo professor são pensadas e organizadas 

com antecedência?
4,6 5,0 9,8%

O Professor consegue organizar a atividade do desafio/módulo com início, meio e fim, reservando 

tempo adequado para o feedback/discussão do que foi realizado em sala?
4,6 4,8 5,4%

Percebo que o professor demonstra domínio (conhecimento) dos temas relacionados as atividades 

propostas?
4,8 5,0 4,7%

Consigo associar as atividades de sala como um meio para resolver as demandas do meu 

Desafio/Módulo?
4,7 4,8 2,9%

Consigo compreender o vocabulário utilizado pelo professor durante as atividades? 4,7 4,8 2,9%

O professor consegue orientar as atividades/desafios em sala? (Instrui sobre o que precisa ser feito, 

acompanha o desenvolvimento da atividade/desafio, faz contribuições para melhoria e resolução da 

atividade/desafio).

4,7 4,8 2,9%

O professor consegue dar orientações sobre o Modelo e Metodologia de Aprendizagem da 

Uniamérica? 
4,8 4,8 1,2%

O professor é acessível, conversa com a turma e mantém bom relacionamento com os alunos? 4,8 4,8 0,5%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação do professor neste módulo/desafio, onde 1 significa muito 

insatisfeito e 5 muito satisfeito.
5,0 4,8 -4,0%

Total Geral 4,7 4,8 2,8%

UNIAMÉRICA - ADS NOTURNO - PROFESSORES



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Plataforma (Blackboard) 2,7 3,7 36,8%

CPP 3,5 3,7 4,1%

Unidades de Aprendizagem 3,8 3,2 -15,0%

Projeto Integrador 4,4 3,5 -21,4%

Compreensão da Linguagem Acadêmica 4,6 3,6 -21,9%

Planejamento 4,4 3,1 -29,0%

Desafios/Atividades Módulo 4,6 3,2 -30,2%

Total Geral 4,2 3,4 -19,0%

UNIAMÉRICA - ADS NOTURNO - ASPECTOS

PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Satisfação 4,4 4,5 2,9%

Gestão 4,4 4,4 0,6%

Relacionamento 4,5 4,4 -2,2%

Total Geral 4,4 4,4 0,4%

UNIAMÉRICA - ADS NOTURNO - ASPECTOS

COORDENAÇÃO



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Planejamento 4,6 4,9 7,6%

Didática 4,7 4,9 3,5%

Orientação 4,7 4,8 2,9%

Aderência ao Modelo 4,8 4,8 1,2%

Relacionamento 4,8 4,8 0,5%

Satisfação 5,0 4,8 -4,0%

Total Geral 4,7 4,8 2,8%

UNIAMÉRICA - ADS NOTURNO - ASPECTOS

PROFESSORES



Arquitetura e Urbanismo 
Noturno



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Tenho disponível o cronograma do desafio/módulo com datas, prazos e descrição das etapas 

e entregas a serem realizadas?
65,1% 85,2% 30,9%

Tenho clareza de como serei avaliado? 2,6 3,4 30,2%

Percebo que a atividade proposta para o desafio/módulo foi pensada e organizada com 

antecedência?
2,8 3,6 29,2%

Você está satisfeito com a oferta do CPP na modalidade EAD (Online)? 3,1 3,7 21,6%

Consigo ler, compreender e resolver as atividades propostas nas unidades de aprendizagem? 3,0 3,7 20,3%

Os conteúdos e atividades do seu CPP, cumprem os objetivos de aprendizagem propostos? 3,5 4,1 16,4%

Consigo associar os conteúdos de aprendizagem disponibilizados na plataforma (Blackboard) 

com as atividades propostas em sala de aula?
3,0 3,5 16,0%

A forma como os conteúdos e práticas são abordados em sala/laboratórios de aula é a 

maneira que acontece no dia a dia da profissão?
3,3 3,9 15,8%

Entendo os objetivos do desafio/módulo e consigo executar as etapas da solução? 3,4 3,9 15,6%

Sou orientado com clareza em todas as etapas do meu projeto integrador e meu orientador 

participa ativamente deste processo?
3,3 3,8 13,3%

Me sinto motivado a propor soluções inovadoras e bem embasadas em meus projetos 

integradores pelo meu professor orientador?
3,4 3,9 13,0%

Os projetos integradores que realizei trouxeram novos aprendizados e me estimularam buscar 

novos conteúdos além das Unidades de Aprendizagem?
3,5 4,0 11,9%

Com a execução do desafio/módulo, consigo visualizar a aplicabilidade dos conteúdos no 

cotidiano da minha futura profissão?
3,5 3,9 11,4%

UNIAMÉRICA - ARQUITETURA NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Os conteúdos de aprendizagem (Unidade de aprendizagem e outros), disponibilizados na 

plataforma (Blackboard), estão postados com antecedência e de forma organizada?
3,4 3,8 10,9%

Entendo que os conteúdos abordados nos desafios/módulo são relevantes para minha 

formação profissional?
3,7 4,1 10,9%

Os projetos integradores que realizei até agora são relevantes para a minha prática 

profissional e empregabilidade?
3,9 4,2 8,7%

Consigo compreender a linguagem utilizada nas unidades de aprendizagem? 3,7 4,0 8,6%

Tenho facilidade para utilizar a plataforma (Blackboard)? 3,9 4,2 8,0%

Consigo associar a atividade proposta em sala com a resolução do meu desafio/módulo? 3,6 3,9 7,7%

Tenho desenvolvido novas competências ao longo dos projetos integradores que realizei? 3,8 4,1 6,9%

Consigo compreender a explicação e orientação do professor para executar as atividades de 

sala e resolver as demandas do meu desafio?
3,8 3,9 3,1%

Fora da faculdade você dispõe de acesso à Internet para estudar? 98,8% 98,1% -0,7%

Consigo entender o vocabulário utilizado pelo professor durante a aula? 4,2 4,0 -3,6%

Você possui Notebook ou Netbook? 95,2% 90,7% -4,7%

A metododologia de desenvolvimento do CPP contribuiu para uma aprendizagem efetiva? - 3,8 -

As questões objetivas da Unidade e as postadas no fórum contribuem para uma 

aprendizagem efetiva?
3,4 - -

Total Geral 3,5 3,9 12,3%

UNIAMÉRICA - ARQUITETURA NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

A coordenação do curso demonstra eficiência e agilidade no encaminhamento e 

resolução dos problemas?
3,2 3,9 21,9%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação da coordenação onde 1 significa muito 

insatisfeito e 5 significa muito satisfeito.
3,4 3,9 16,8%

A coordenação é acessível, conversa e mantém bom relacionamento com os 

alunos?
3,8 4,3 14,1%

Total Geral 3,4 4,0 17,4%

UNIAMÉRICA - ARQUITETURA NOTURNO - COORDENAÇÃO



Pergunta 2019/1 2019/2 %

O Professor consegue organizar a atividade do desafio/módulo com início, meio e 

fim, reservando tempo adequado para o feedback/discussão do que foi realizado 

em sala?

2,9 4,0 38,0%

Percebo que as atividades do desafio/módulo, propostas pelo professor são 

pensadas e organizadas com antecedência?
3,0 3,9 30,1%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação do professor neste módulo/desafio, 

onde 1 significa muito insatisfeito e 5 muito satisfeito.
3,4 4,1 19,7%

Consigo associar as atividades de sala como um meio para resolver as demandas 

do meu Desafio/Módulo?
3,6 4,3 17,3%

O professor consegue orientar as atividades/desafios em sala? (Instrui sobre o que 

precisa ser feito, acompanha o desenvolvimento da atividade/desafio, faz 

contribuições para melhoria e resolução da atividade/desafio).

3,7 4,2 12,5%

O professor consegue dar orientações sobre o Modelo e Metodologia de 

Aprendizagem da Uniamérica? 
3,9 4,4 11,6%

Percebo que o professor demonstra domínio (conhecimento) dos temas 

relacionados as atividades propostas?
4,0 4,5 10,9%

O professor é acessível, conversa com a turma e mantém bom relacionamento 

com os alunos?
4,0 4,3 7,3%

Consigo compreender o vocabulário utilizado pelo professor durante as atividades? 4,1 4,3 5,5%

Total Geral 3,6 4,2 15,9%

UNIAMÉRICA - ARQUITETURA NOTURNO - PROFESSORES



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Planejamento 2,7 3,5 29,7%

CPP 3,3 3,9 16,6%

Unidades de Aprendizagem 3,2 3,6 15,6%

Desafios/Atividades Módulo 3,5 4,0 12,2%

Projeto Integrador 3,6 4,0 10,6%

Plataforma (Blackboard) 3,9 4,2 8,0%

Compreensão da Linguagem Acadêmica 3,9 4,0 2,4%

Total Geral 3,5 3,9 12,3%

UNIAMÉRICA - ARQUITETURA NOTURNO - ASPECTOS

PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Gestão 3,2 3,9 21,9%

Satisfação 3,4 3,9 16,8%

Relacionamento 3,8 4,3 14,1%

Total Geral 3,4 4,0 17,4%

UNIAMÉRICA - ARQUITETURA NOTURNO - ASPECTOS

COORDENAÇÃO



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Planejamento 3,0 4,0 34,0%

Satisfação 3,4 4,1 19,7%

Orientação 3,7 4,2 12,5%

Aderência ao Modelo Educacional Uniamérica 3,9 4,4 11,6%

Didática 3,9 4,3 11,0%

Relacionamento 4,0 4,3 7,3%

Total Geral 3,6 4,2 15,9%

UNIAMÉRICA - ARQUITETURA NOTURNO - ASPECTOS

PROFESSORES



Biomedicina
Matutino



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Você está satisfeito com a oferta do CPP na modalidade EAD (Online)? 2,3 3,0 32,6%

Consigo ler, compreender e resolver as atividades propostas nas unidades de 

aprendizagem?
3,4 3,9 15,0%

Tenho clareza de como serei avaliado? 3,5 3,7 7,5%

Os conteúdos de aprendizagem (Unidade de aprendizagem e outros), disponibilizados na 

plataforma (Blackboard), estão postados com antecedência e de forma organizada?
3,8 4,1 7,3%

Tenho facilidade para utilizar a plataforma (Blackboard)? 4,0 4,3 6,7%

Tenho desenvolvido novas competências ao longo dos projetos integradores que 

realizei?
3,9 4,1 6,1%

Fora da faculdade você dispõe de acesso à Internet para estudar? 94,7% 100,0% 5,6%

Com a execução do desafio/módulo, consigo visualizar a aplicabilidade dos conteúdos 

no cotidiano da minha futura profissão?
3,9 4,1 3,0%

Entendo que os conteúdos abordados nos desafios/módulo são relevantes para minha 

formação profissional?
4,2 4,3 2,6%

A forma como os conteúdos e práticas são abordados em sala/laboratórios de aula é a 

maneira que acontece no dia a dia da profissão?
4,1 4,1 2,0%

Percebo que a atividade proposta para o desafio/módulo foi pensada e organizada com 

antecedência?
4,2 4,3 1,3%

Sou orientado com clareza em todas as etapas do meu projeto integrador e meu 

orientador participa ativamente deste processo?
3,8 3,8 0,3%

Você possui Notebook ou Netbook? 100,0% 100,0% 0,0%

UNIAMÉRICA - BIOMEDICINA MATUTINO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Os projetos integradores que realizei até agora são relevantes para a minha prática 

profissional e empregabilidade?
3,8 3,8 -1,1%

Consigo associar os conteúdos de aprendizagem disponibilizados na plataforma 

(Blackboard) com as atividades propostas em sala de aula?
4,1 4,0 -1,3%

Consigo compreender a linguagem utilizada nas unidades de aprendizagem? 3,8 3,7 -2,8%

Entendo os objetivos do desafio/módulo e consigo executar as etapas da solução? 4,3 4,1 -4,2%

Consigo associar a atividade proposta em sala com a resolução do meu 

desafio/módulo?
4,5 4,3 -4,6%

Os projetos integradores que realizei trouxeram novos aprendizados e me estimularam 

buscar novos conteúdos além das Unidades de Aprendizagem?
3,9 3,7 -5,9%

Consigo compreender a explicação e orientação do professor para executar as 

atividades de sala e resolver as demandas do meu desafio?
4,4 4,1 -6,5%

Me sinto motivado a propor soluções inovadoras e bem embasadas em meus projetos 

integradores pelo meu professor orientador?
3,7 3,5 -7,2%

Consigo entender o vocabulário utilizado pelo professor durante a aula? 4,4 4,1 -8,0%

Os conteúdos e atividades do seu CPP, cumprem os objetivos de aprendizagem 

propostos?
3,8 3,4 -10,3%

Tenho disponível o cronograma do desafio/módulo com datas, prazos e descrição das 

etapas e entregas a serem realizadas?
84,2% 73,3% -12,9%

A metododologia de desenvolvimento do CPP contribuiu para uma aprendizagem 

efetiva?
- 3,3 -

As questões objetivas da Unidade e as postadas no fórum contribuem para uma 

aprendizagem efetiva?
3,3 - -

Total Geral 3,9 3,9 0,6%

UNIAMÉRICA - BIOMEDICINA MATUTINO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

A coordenação do curso demonstra eficiência e agilidade no encaminhamento e 

resolução dos problemas?
4,3 4,4 2,4%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação da coordenação onde 1 significa muito 

insatisfeito e 5 significa muito satisfeito.
4,3 4,2 -3,1%

A coordenação é acessível, conversa e mantém bom relacionamento com os alunos? 4,5 4,4 -3,1%

Total Geral 4,4 4,3 -1,3%

UNIAMÉRICA - BIOMEDICINA MATUTINO - COORDENAÇÃO



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Consigo associar as atividades de sala como um meio para resolver as demandas do 

meu Desafio/Módulo?
4,3 4,1 -2,8%

Consigo compreender o vocabulário utilizado pelo professor durante as atividades? 4,4 4,2 -3,5%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação do professor neste módulo/desafio, onde 1 

significa muito insatisfeito e 5 muito satisfeito.
4,3 4,1 -4,2%

O professor consegue orientar as atividades/desafios em sala? (Instrui sobre o que 

precisa ser feito, acompanha o desenvolvimento da atividade/desafio, faz 

contribuições para melhoria e resolução da atividade/desafio).

4,4 4,2 -4,7%

O professor é acessível, conversa com a turma e mantém bom relacionamento com 

os alunos?
4,4 4,1 -5,8%

O Professor consegue organizar a atividade do desafio/módulo com início, meio e fim, 

reservando tempo adequado para o feedback/discussão do que foi realizado em sala?
4,5 4,2 -6,3%

O professor consegue dar orientações sobre o Modelo e Metodologia de 

Aprendizagem da Uniamérica? 
4,5 4,1 -7,4%

Percebo que as atividades do desafio/módulo, propostas pelo professor são pensadas 

e organizadas com antecedência?
4,6 4,3 -7,5%

Percebo que o professor demonstra domínio (conhecimento) dos temas relacionados 

as atividades propostas?
4,7 4,3 -8,8%

Total Geral 4,4 4,2 -5,7%

UNIAMÉRICA - BIOMEDICINA MATUTINO - PROFESSORES



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Plataforma (Blackboard) 4,0 4,3 6,7%

Unidades de Aprendizagem 3,8 4,0 6,5%

Planejamento 3,8 4,0 4,1%

CPP 3,1 3,2 3,2%

Desafios/Atividades Módulo 4,2 4,2 -0,4%

Projeto Integrador 3,8 3,8 -1,5%

Compreensão da Linguagem Acadêmica 4,2 4,0 -5,9%

Total Geral 3,9 3,9 0,6%

UNIAMÉRICA - BIOMEDICINA MATUTINO - ASPECTOS

PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Gestão 4,3 4,4 2,4%

Satisfação 4,3 4,2 -3,1%

Relacionamento 4,5 4,4 -3,1%

Total Geral 4,4 4,3 -1,3%

UNIAMÉRICA - BIOMEDICINA MATUTINO - ASPECTOS

COORDENAÇÃO



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Satisfação 4,3 4,1 -4,2%

Orientação 4,4 4,2 -4,7%

Didática 4,4 4,2 -5,3%

Relacionamento 4,4 4,1 -5,8%

Planejamento 4,6 4,3 -6,9%

Aderência ao Modelo Educacional Uniamérica 4,5 4,1 -7,4%

Total Geral 4,4 4,2 -5,7%

UNIAMÉRICA - BIOMEDICINA MATUTINO - ASPECTOS

PROFESSORES



Biomedicina
Noturno



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Você está satisfeito com a oferta do CPP na modalidade EAD (Online)? 3,2 4,0 25,4%

Consigo ler, compreender e resolver as atividades propostas nas unidades de aprendizagem? 3,3 3,9 17,0%

Consigo associar os conteúdos de aprendizagem disponibilizados na plataforma (Blackboard) com 

as atividades propostas em sala de aula?
3,6 4,1 14,8%

Entendo os objetivos do desafio/módulo e consigo executar as etapas da solução? 3,8 4,1 7,2%

Os projetos integradores que realizei trouxeram novos aprendizados e me estimularam buscar 

novos conteúdos além das Unidades de Aprendizagem?
3,9 4,2 6,8%

Os conteúdos e atividades do seu CPP, cumprem os objetivos de aprendizagem propostos? 3,6 3,8 6,2%

Tenho desenvolvido novas competências ao longo dos projetos integradores que realizei? 4,1 4,3 5,6%

Consigo associar a atividade proposta em sala com a resolução do meu desafio/módulo? 3,9 4,0 4,4%

Os conteúdos de aprendizagem (Unidade de aprendizagem e outros), disponibilizados na plataforma 

(Blackboard), estão postados com antecedência e de forma organizada?
4,1 4,2 2,3%

Percebo que a atividade proposta para o desafio/módulo foi pensada e organizada com 

antecedência?
4,1 4,2 0,7%

Com a execução do desafio/módulo, consigo visualizar a aplicabilidade dos conteúdos no cotidiano 

da minha futura profissão?
4,0 4,0 0,3%

Fora da faculdade você dispõe de acesso à Internet para estudar? 100,0% 100,0% 0,0%

Tenho clareza de como serei avaliado? 3,6 3,5 -2,0%

Consigo compreender a linguagem utilizada nas unidades de aprendizagem? 3,8 3,7 -2,2%

UNIAMÉRICA - BIOMEDICINA NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Entendo que os conteúdos abordados nos desafios/módulo são relevantes para minha formação 

profissional?
4,2 4,1 -2,5%

Consigo entender o vocabulário utilizado pelo professor durante a aula? 4,5 4,4 -2,5%

Me sinto motivado a propor soluções inovadoras e bem embasadas em meus projetos integradores 

pelo meu professor orientador?
3,9 3,8 -2,7%

A forma como os conteúdos e práticas são abordados em sala/laboratórios de aula é a maneira que 

acontece no dia a dia da profissão?
4,2 4,0 -2,8%

Sou orientado com clareza em todas as etapas do meu projeto integrador e meu orientador 

participa ativamente deste processo?
3,9 3,8 -3,1%

Tenho facilidade para utilizar a plataforma (Blackboard)? 4,0 3,8 -3,4%

Os projetos integradores que realizei até agora são relevantes para a minha prática profissional e 

empregabilidade?
4,2 4,0 -3,4%

Você possui Notebook ou Netbook? 92,1% 88,0% -4,5%

Consigo compreender a explicação e orientação do professor para executar as atividades de sala e 

resolver as demandas do meu desafio?
4,3 4,0 -7,9%

Tenho disponível o cronograma do desafio/módulo com datas, prazos e descrição das etapas e 

entregas a serem realizadas?
89,5% 64,0% -28,5%

A metododologia de desenvolvimento do CPP contribuiu para uma aprendizagem efetiva? - 3,6 -

As questões objetivas da Unidade e as postadas no fórum contribuem para uma aprendizagem 

efetiva?
3,4 - -

Total Geral 3,9 4,0 2,4%

UNIAMÉRICA - BIOMEDICINA NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

A coordenação do curso demonstra eficiência e agilidade no 

encaminhamento e resolução dos problemas?
4,4 4,6 3,8%

A coordenação é acessível, conversa e mantém bom relacionamento com 

os alunos?
4,6 4,8 3,7%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação da coordenação onde 1 

significa muito insatisfeito e 5 significa muito satisfeito.
4,5 4,5 1,4%

Total Geral 4,5 4,6 2,9%

UNIAMÉRICA - BIOMEDICINA NOTURNO - COORDENAÇÃO



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Consigo associar as atividades de sala como um meio para resolver as 

demandas do meu Desafio/Módulo?
4,0 4,7 17,5%

O professor consegue orientar as atividades/desafios em sala? (Instrui 

sobre o que precisa ser feito, acompanha o desenvolvimento da 

atividade/desafio, faz contribuições para melhoria e resolução da 

atividade/desafio).

4,1 4,7 13,7%

Consigo compreender o vocabulário utilizado pelo professor durante as 

atividades?
4,2 4,7 12,5%

O Professor consegue organizar a atividade do desafio/módulo com 

início, meio e fim, reservando tempo adequado para o 

feedback/discussão do que foi realizado em sala?

4,2 4,8 12,2%

O professor consegue dar orientações sobre o Modelo e Metodologia de 

Aprendizagem da Uniamérica? 
4,3 4,8 11,4%

Percebo que as atividades do desafio/módulo, propostas pelo professor 

são pensadas e organizadas com antecedência?
4,2 4,7 10,6%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação do professor neste 

módulo/desafio, onde 1 significa muito insatisfeito e 5 muito satisfeito.
4,2 4,7 10,2%

Percebo que o professor demonstra domínio (conhecimento) dos temas 

relacionados as atividades propostas?
4,5 4,8 6,3%

O professor é acessível, conversa com a turma e mantém bom 

relacionamento com os alunos?
4,3 4,6 5,2%

Total Geral 4,2 4,7 11,0%

UNIAMÉRICA - BIOMEDICINA NOTURNO - PROFESSORES



Aspecto 2019/1 2019/2 %

CPP 3,4 3,8 11,9%

Unidades de Aprendizagem 3,7 4,1 10,8%

Desafios/Atividades Módulo 4,0 4,1 1,2%

Projeto Integrador 4,0 4,0 0,6%

Planejamento 3,8 3,8 -0,6%

Plataforma (Blackboard) 4,0 3,8 -3,4%

Compreensão da Linguagem Acadêmica 4,2 4,0 -4,3%

Total Geral 3,9 4,0 2,4%

UNIAMÉRICA - BIOMEDICINA NOTURNO - ASPECTOS

PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Gestão 4,4 4,6 3,8%

Relacionamento 4,6 4,8 3,7%

Satisfação 4,5 4,5 1,4%

Total Geral 4,5 4,6 2,9%

UNIAMÉRICA - BIOMEDICINA NOTURNO - ASPECTOS

COORDENAÇÃO



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Orientação 4,1 4,7 13,7%

Didática 4,2 4,7 11,9%

Aderência ao Modelo Educacional Uniamérica 4,3 4,8 11,4%

Planejamento 4,2 4,7 11,4%

Satisfação 4,2 4,7 10,2%

Relacionamento 4,3 4,6 5,2%

Total Geral 4,2 4,7 11,0%

UNIAMÉRICA - BIOMEDICINA NOTURNO - ASPECTOS

PROFESSORES



Ciências Biológicas Bacharel
Noturno



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Consigo ler, compreender e resolver as atividades propostas nas unidades de 

aprendizagem?
3,2 4,2 29,9%

Os conteúdos e atividades do seu CPP, cumprem os objetivos de aprendizagem 

propostos?
3,4 4,3 25,5%

Sou orientado com clareza em todas as etapas do meu projeto integrador e meu 

orientador participa ativamente deste processo?
3,5 4,3 22,6%

Entendo os objetivos do desafio/módulo e consigo executar as etapas da solução? 3,6 4,4 21,3%

Consigo associar a atividade proposta em sala com a resolução do meu 

desafio/módulo?
3,6 4,3 19,9%

Tenho clareza de como serei avaliado? 3,5 4,2 18,1%

Os conteúdos de aprendizagem (Unidade de aprendizagem e outros), disponibilizados 

na plataforma (Blackboard), estão postados com antecedência e de forma 

organizada?

3,8 4,5 16,5%

Percebo que a atividade proposta para o desafio/módulo foi pensada e organizada 

com antecedência?
3,8 4,5 16,5%

Você está satisfeito com a oferta do CPP na modalidade EAD (Online)? 3,3 3,8 15,5%

Com a execução do desafio/módulo, consigo visualizar a aplicabilidade dos conteúdos 

no cotidiano da minha futura profissão?
3,7 4,3 14,6%

Consigo associar os conteúdos de aprendizagem disponibilizados na plataforma 

(Blackboard) com as atividades propostas em sala de aula?
3,6 4,2 14,2%

Fora da faculdade você dispõe de acesso à Internet para estudar? 88,0% 100,0% 13,6%

Me sinto motivado a propor soluções inovadoras e bem embasadas em meus projetos 

integradores pelo meu professor orientador?
3,7 4,2 13,0%

UNIAMÉRICA - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS BACHAREL NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Entendo que os conteúdos abordados nos desafios/módulo são relevantes para minha 

formação profissional?
4,0 4,5 13,0%

Tenho desenvolvido novas competências ao longo dos projetos integradores que 

realizei?
3,9 4,4 12,8%

Consigo compreender a linguagem utilizada nas unidades de aprendizagem? 4,0 4,5 11,8%

A forma como os conteúdos e práticas são abordados em sala/laboratórios de aula é 

a maneira que acontece no dia a dia da profissão?
3,7 4,2 11,8%

Consigo compreender a explicação e orientação do professor para executar as 

atividades de sala e resolver as demandas do meu desafio?
4,2 4,7 11,5%

Tenho facilidade para utilizar a plataforma (Blackboard)? 4,1 4,5 10,9%

Consigo entender o vocabulário utilizado pelo professor durante a aula? 4,3 4,8 10,9%

Os projetos integradores que realizei trouxeram novos aprendizados e me 

estimularam buscar novos conteúdos além das Unidades de Aprendizagem?
4,0 4,5 10,7%

Os projetos integradores que realizei até agora são relevantes para a minha prática 

profissional e empregabilidade?
4,0 4,4 10,3%

Você possui Notebook ou Netbook? 80,0% 84,2% 5,3%

Tenho disponível o cronograma do desafio/módulo com datas, prazos e descrição das 

etapas e entregas a serem realizadas?
80,0% 78,9% -1,3%

A metododologia de desenvolvimento do CPP contribuiu para uma aprendizagem 

efetiva?
- 4,1 -

As questões objetivas da Unidade e as postadas no fórum contribuem para uma 

aprendizagem efetiva?
3,3 - -

Total Geral 3,7 4,3 15,7%

UNIAMÉRICA - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS BACHAREL NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação da coordenação onde 1 significa muito 

insatisfeito e 5 significa muito satisfeito.
4,5 4,8 7,5%

A coordenação é acessível, conversa e mantém bom relacionamento com os alunos? 4,6 4,9 4,9%

A coordenação do curso demonstra eficiência e agilidade no encaminhamento e 

resolução dos problemas?
4,6 4,8 3,8%

Total Geral 4,6 4,8 5,4%

UNIAMÉRICA - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS BACHAREL NOTURNO - COORDENAÇÃO



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Consigo compreender o vocabulário utilizado pelo professor durante as atividades? 4,4 4,9 10,4%

Consigo associar as atividades de sala como um meio para resolver as demandas do 

meu Desafio/Módulo?
4,4 4,8 9,3%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação do professor neste módulo/desafio, onde 1 

significa muito insatisfeito e 5 muito satisfeito.
4,5 4,8 7,2%

O professor consegue dar orientações sobre o Modelo e Metodologia de 

Aprendizagem da Uniamérica? 
4,5 4,8 7,2%

O Professor consegue organizar a atividade do desafio/módulo com início, meio e fim, 

reservando tempo adequado para o feedback/discussão do que foi realizado em sala?
4,5 4,8 7,2%

O professor consegue orientar as atividades/desafios em sala? (Instrui sobre o que 

precisa ser feito, acompanha o desenvolvimento da atividade/desafio, faz 

contribuições para melhoria e resolução da atividade/desafio).

4,6 4,9 6,2%

Percebo que as atividades do desafio/módulo, propostas pelo professor são pensadas 

e organizadas com antecedência?
4,6 4,9 5,2%

Percebo que o professor demonstra domínio (conhecimento) dos temas relacionados 

as atividades propostas?
4,7 5,0 4,4%

O professor é acessível, conversa com a turma e mantém bom relacionamento com os 

alunos?
4,7 4,9 4,4%

Total Geral 4,5 4,8 6,8%

UNIAMÉRICA - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS BACHAREL NOTURNO - PROFESSORES



Aspecto 2019/1 2019/2 %

CPP 3,3 4,1 21,1%

Unidades de Aprendizagem 3,6 4,3 19,8%

Planejamento 3,7 4,3 17,3%

Desafios/Atividades Módulo 3,7 4,3 16,0%

Projeto Integrador 3,8 4,3 13,7%

Compreensão da Linguagem Acadêmica 4,2 4,6 11,4%

Plataforma (Blackboard) 4,1 4,5 10,9%

Total Geral 3,7 4,3 15,7%

UNIAMÉRICA - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS BACHAREL NOTURNO - ASPECTOS

PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Satisfação 4,5 4,8 7,5%

Relacionamento 4,6 4,9 4,9%

Gestão 4,6 4,8 3,8%

Total Geral 4,6 4,8 5,4%

UNIAMÉRICA - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS BACHAREL NOTURNO - ASPECTOS

COORDENAÇÃO



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Aderência ao Modelo Educacional Uniamérica 4,5 4,8 7,2%

Didática 4,5 4,9 8,0%

Orientação 4,6 4,9 6,2%

Planejamento 4,5 4,8 6,2%

Relacionamento 4,7 4,9 4,4%

Satisfação 4,5 4,8 7,2%

Total Geral 4,5 4,8 6,8%

UNIAMÉRICA - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS BACHAREL NOTURNO - ASPECTOS

PROFESSORES



Ciências Biológicas Licenc.
Noturno



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Você está satisfeito com a oferta do CPP na modalidade EAD (Online)? 3,7 4,6 25,0%

Percebo que a atividade proposta para o desafio/módulo foi pensada e organizada 

com antecedência?
4,0 4,8 18,8%

Consigo associar a atividade proposta em sala com a resolução do meu 

desafio/módulo?
3,8 4,5 18,4%

Consigo associar os conteúdos de aprendizagem disponibilizados na plataforma 

(Blackboard) com as atividades propostas em sala de aula?
3,9 4,5 15,4%

Consigo ler, compreender e resolver as atividades propostas nas unidades de 

aprendizagem?
3,5 4,0 14,3%

Fora da faculdade você dispõe de acesso à Internet para estudar? 0,9 1,0 11,1%

Consigo compreender a linguagem utilizada nas unidades de aprendizagem? 4,1 4,5 9,8%

Os conteúdos e atividades do seu CPP, cumprem os objetivos de aprendizagem 

propostos?
4,1 4,5 9,8%

Tenho disponível o cronograma do desafio/módulo com datas, prazos e descrição 

das etapas e entregas a serem realizadas?
0,7 0,8 7,1%

Entendo os objetivos do desafio/módulo e consigo executar as etapas da solução? 4,0 4,3 6,3%

Os projetos integradores que realizei até agora são relevantes para a minha prática 

profissional e empregabilidade?
4,3 4,5 4,7%

A forma como os conteúdos e práticas são abordados em sala/laboratórios de 

aula é a maneira que acontece no dia a dia da profissão?
4,1 4,3 3,7%

Consigo entender o vocabulário utilizado pelo professor durante a aula? 4,3 4,4 1,7%

Os projetos integradores que realizei trouxeram novos aprendizados e me 

estimularam buscar novos conteúdos além das Unidades de Aprendizagem?
4,6 4,6 0,5%

UNIAMÉRICA - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS LICENCIATURA NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Me sinto motivado a propor soluções inovadoras e bem embasadas em meus 

projetos integradores pelo meu professor orientador?
4,5 4,5 0,0%

Os conteúdos de aprendizagem (Unidade de aprendizagem e outros), 

disponibilizados na plataforma (Blackboard), estão postados com antecedência e 

de forma organizada?

4,5 4,5 0,0%

Com a execução do desafio/módulo, consigo visualizar a aplicabilidade dos 

conteúdos no cotidiano da minha futura profissão?
4,3 4,3 -1,2%

Entendo que os conteúdos abordados nos desafios/módulo são relevantes para 

minha formação profissional?
4,3 4,3 -1,2%

Tenho desenvolvido novas competências ao longo dos projetos integradores que 

realizei?
4,7 4,6 -1,6%

Consigo compreender a explicação e orientação do professor para executar as 

atividades de sala e resolver as demandas do meu desafio?
4,1 4,0 -2,4%

Tenho clareza de como serei avaliado? 4,5 4,4 -2,8%

Tenho facilidade para utilizar a plataforma (Blackboard)? 4,8 4,6 -3,6%

Sou orientado com clareza em todas as etapas do meu projeto integrador e meu 

orientador participa ativamente deste processo?
4,5 4,3 -5,6%

Você possui Notebook ou Netbook? 1,0 0,9 -12,5%

A metododologia de desenvolvimento do CPP contribuiu para uma aprendizagem 

efetiva?
- 4,5 -

As questões objetivas da Unidade e as postadas no fórum contribuem para uma 

aprendizagem efetiva?
4,0 - -

Total Geral 4,2 4,4 5,0%

UNIAMÉRICA - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS LICENCIATURA NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação da coordenação onde 1 significa 

muito insatisfeito e 5 significa muito satisfeito.
4,8 4,6 -2,4%

A coordenação é acessível, conversa e mantém bom relacionamento com os 

alunos?
4,9 4,7 -3,0%

A coordenação do curso demonstra eficiência e agilidade no encaminhamento e 

resolução dos problemas?
5,0 4,6 -7,3%

Total Geral 4,9 4,7 -4,3%

UNIAMÉRICA - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS LICENCIATURA NOTURNO - COORDENAÇÃO



Pergunta 2019/1 2019/2 %

O Professor consegue organizar a atividade do desafio/módulo com início, meio e fim, reservando tempo 

adequado para o feedback/discussão do que foi realizado em sala?
4,3 4,9 15,0%

Consigo compreender o vocabulário utilizado pelo professor durante as atividades? 4,5 5,0 11,1%

O professor é acessível, conversa com a turma e mantém bom relacionamento com os alunos? 4,6 5,0 8,1%

O professor consegue dar orientações sobre o Modelo e Metodologia de Aprendizagem da Uniamérica? 4,4 4,6 4,1%

Consigo associar as atividades de sala como um meio para resolver as demandas do meu 

Desafio/Módulo?
4,8 4,9 2,9%

O professor consegue orientar as atividades/desafios em sala? (Instrui sobre o que precisa ser feito, 

acompanha o desenvolvimento da atividade/desafio, faz contribuições para melhoria e resolução da 

atividade/desafio).

4,6 4,7 0,9%

Percebo que as atividades do desafio/módulo, propostas pelo professor são pensadas e organizadas com 

antecedência?
4,6 4,7 0,9%

Percebo que o professor demonstra domínio (conhecimento) dos temas relacionados as atividades 

propostas?
5,0 5,0 0,0%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação do professor neste módulo/desafio, onde 1 significa muito 

insatisfeito e 5 muito satisfeito.
4,6 4,4 -3,9%

Total Geral 4,6 4,8 4,2%

UNIAMÉRICA - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS LICENCIATURA NOTURNO - PROFESSORES



Aspecto 2019/1 2019/2 %

CPP 3,9 4,5 15,5%

Unidades de Aprendizagem 4,0 4,3 9,2%

Planejamento 4,3 4,6 7,4%

Desafios/Atividades Módulo 4,1 4,3 4,9%

Compreensão da Linguagem Acadêmica 4,2 4,3 3,0%

Projeto Integrador 4,5 4,5 -0,4%

Plataforma (Blackboard) 4,8 4,6 -3,6%

Total Geral 4,2 4,4 5,0%

UNIAMÉRICA - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS LICENCIATURA NOTURNO - ASPECTOS

PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Satisfação 4,8 4,6 -2,4%

Relacionamento 4,9 4,7 -3,0%

Gestão 5,0 4,6 -7,3%

Total Geral 4,9 4,7 -4,3%

UNIAMÉRICA - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS LICENCIATURA NOTURNO - ASPECTOS

COORDENAÇÃO



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Relacionamento 4,6 5,0 8,1%

Planejamento 4,4 4,8 7,7%

Didática 4,8 5,0 4,5%

Aderência ao Modelo Educacional Uniamérica 4,4 4,6 4,1%

Orientação 4,6 4,7 0,9%

Satisfação 4,6 4,4 -3,9%

Total Geral 4,6 4,8 4,2%

UNIAMÉRICA - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS LICENCIATURA NOTURNO - ASPECTOS

PROFESSORES



Ciências Contábeis
Noturno



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Tenho disponível o cronograma do desafio/módulo com datas, prazos e descrição das 

etapas e entregas a serem realizadas?
55,2% 81,0% 46,7%

Os conteúdos de aprendizagem (Unidade de aprendizagem e outros), disponibilizados 

na plataforma (Blackboard), estão postados com antecedência e de forma organizada?
3,3 3,9 19,2%

Você está satisfeito com a oferta do CPP na modalidade EAD (Online)? 3,3 3,8 12,5%

Os conteúdos e atividades do seu CPP, cumprem os objetivos de aprendizagem 

propostos?
3,5 3,9 12,1%

Consigo associar os conteúdos de aprendizagem disponibilizados na plataforma 

(Blackboard) com as atividades propostas em sala de aula?
3,6 4,0 10,5%

A forma como os conteúdos e práticas são abordados em sala/laboratórios de aula é a 

maneira que acontece no dia a dia da profissão?
3,8 4,1 10,2%

Tenho facilidade para utilizar a plataforma (Blackboard)? 4,0 4,3 9,3%

Consigo ler, compreender e resolver as atividades propostas nas unidades de 

aprendizagem?
3,4 3,8 9,1%

Entendo os objetivos do desafio/módulo e consigo executar as etapas da solução? 3,9 4,2 7,5%

Consigo associar a atividade proposta em sala com a resolução do meu 

desafio/módulo?
3,9 4,2 6,6%

Entendo que os conteúdos abordados nos desafios/módulo são relevantes para minha 

formação profissional?
4,1 4,3 6,5%

Percebo que a atividade proposta para o desafio/módulo foi pensada e organizada 

com antecedência?
3,8 4,0 6,4%

Consigo compreender a explicação e orientação do professor para executar as 

atividades de sala e resolver as demandas do meu desafio?
4,0 4,3 6,2%

UNIAMÉRICA - CIÊNCIAS CONTÁBEIS NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Com a execução do desafio/módulo, consigo visualizar a aplicabilidade dos conteúdos 

no cotidiano da minha futura profissão?
4,0 4,2 6,0%

Consigo compreender a linguagem utilizada nas unidades de aprendizagem? 3,9 4,1 5,4%

Os projetos integradores que realizei trouxeram novos aprendizados e me estimularam 

buscar novos conteúdos além das Unidades de Aprendizagem?
4,0 4,2 5,0%

Sou orientado com clareza em todas as etapas do meu projeto integrador e meu 

orientador participa ativamente deste processo?
4,0 4,1 4,5%

Tenho clareza de como serei avaliado? 3,8 3,9 3,9%

Consigo entender o vocabulário utilizado pelo professor durante a aula? 4,3 4,4 3,6%

Os projetos integradores que realizei até agora são relevantes para a minha prática 

profissional e empregabilidade?
4,3 4,4 3,6%

Tenho desenvolvido novas competências ao longo dos projetos integradores que 

realizei?
4,2 4,3 2,7%

Me sinto motivado a propor soluções inovadoras e bem embasadas em meus projetos 

integradores pelo meu professor orientador?
4,2 4,2 0,7%

Fora da faculdade você dispõe de acesso à Internet para estudar? 96,6% 95,2% -1,4%

Você possui Notebook ou Netbook? 100,0% 95,2% -4,8%

A metododologia de desenvolvimento do CPP contribuiu para uma aprendizagem 

efetiva?
- 3,7 -

As questões objetivas da Unidade e as postadas no fórum contribuem para uma 

aprendizagem efetiva?
3,6 - -

Total Geral 3,9 4,1 6,8%

UNIAMÉRICA - CIÊNCIAS CONTÁBEIS NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

A coordenação é acessível, conversa e mantém bom relacionamento 

com os alunos?
4,8 3,6 -25,6%

A coordenação do curso demonstra eficiência e agilidade no 

encaminhamento e resolução dos problemas?
4,7 3,4 -27,2%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação da coordenação onde 1 

significa muito insatisfeito e 5 significa muito satisfeito.
4,8 3,3 -32,1%

Total Geral 4,8 3,4 -28,3%

UNIAMÉRICA - CIÊNCIAS CONTÁBEIS NOTURNO - COORDENAÇÃO



Pergunta 2019/1 2019/2 %

O professor consegue orientar as atividades/desafios em sala? (Instrui sobre o que precisa ser feito, 

acompanha o desenvolvimento da atividade/desafio, faz contribuições para melhoria e resolução 

da atividade/desafio).

3,4 4,1 21,2%

Consigo associar as atividades de sala como um meio para resolver as demandas do meu 

Desafio/Módulo?
3,5 4,1 19,2%

O professor consegue dar orientações sobre o Modelo e Metodologia de Aprendizagem da 

Uniamérica? 
3,6 4,2 16,5%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação do professor neste módulo/desafio, onde 1 significa 

muito insatisfeito e 5 muito satisfeito.
3,6 4,0 13,7%

Percebo que o professor demonstra domínio (conhecimento) dos temas relacionados as atividades 

propostas?
3,8 4,3 12,9%

Consigo compreender o vocabulário utilizado pelo professor durante as atividades? 3,7 4,1 12,5%

O professor é acessível, conversa com a turma e mantém bom relacionamento com os alunos? 3,7 4,1 12,5%

O Professor consegue organizar a atividade do desafio/módulo com início, meio e fim, reservando 

tempo adequado para o feedback/discussão do que foi realizado em sala?
3,8 4,2 9,4%

Percebo que as atividades do desafio/módulo, propostas pelo professor são pensadas e 

organizadas com antecedência?
4,0 4,2 3,8%

Total Geral 3,7 4,2 13,3%

UNIAMÉRICA - CIÊNCIAS CONTÁBEIS NOTURNO - PROFESSORES



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Unidades de Aprendizagem 3,4 3,9 12,8%

Plataforma (Blackboard) 4,0 4,3 9,3%

CPP 3,5 3,8 8,9%

Desafios/Atividades Módulo 3,9 4,2 7,3%

Planejamento 3,8 4,0 5,2%

Compreensão da Linguagem Acadêmica 4,1 4,3 5,0%

Projeto Integrador 4,1 4,3 3,3%

Total Geral 3,9 4,1 6,8%

UNIAMÉRICA - CIÊNCIAS CONTÁBEIS NOTURNO - ASPECTOS

PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Relacionamento 4,8 3,6 -25,6%

Gestão 4,7 3,4 -27,2%

Satisfação 4,8 3,3 -32,1%

Total Geral 4,8 3,4 -28,3%

UNIAMÉRICA - CIÊNCIAS CONTÁBEIS NOTURNO - ASPECTOS

COORDENAÇÃO



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Orientação 3,4 4,1 21,2%

Aderência ao Modelo Educacional Uniamérica 3,6 4,2 16,5%

Didática 3,7 4,2 14,8%

Satisfação 3,6 4,0 13,7%

Relacionamento 3,7 4,1 12,5%

Planejamento 3,9 4,2 6,5%

Total Geral 3,7 4,2 13,3%

UNIAMÉRICA - CIÊNCIAS CONTÁBEIS NOTURNO - ASPECTOS

PROFESSORES



Direito
Matutino



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Os projetos integradores que realizei trouxeram novos aprendizados e me 

estimularam buscar novos conteúdos além das Unidades de Aprendizagem?
3,5 4,8 36,7%

Os projetos integradores que realizei até agora são relevantes para a minha prática 

profissional e empregabilidade?
3,7 4,8 30,5%

Sou orientado com clareza em todas as etapas do meu projeto integrador e meu 

orientador participa ativamente deste processo?
3,7 4,8 30,5%

Você possui Notebook ou Netbook? 66,7% 85,7% 28,6%

Me sinto motivado a propor soluções inovadoras e bem embasadas em meus 

projetos integradores pelo meu professor orientador?
3,8 4,7 23,0%

Percebo que a atividade proposta para o desafio/módulo foi pensada e organizada 

com antecedência?
4,2 4,8 14,9%

Tenho desenvolvido novas competências ao longo dos projetos integradores que 

realizei?
4,3 4,8 10,4%

Tenho clareza de como serei avaliado? 4,3 4,6 7,1%

Consigo associar a atividade proposta em sala com a resolução do meu 

desafio/módulo?
4,3 4,6 5,5%

Consigo compreender a linguagem utilizada nas unidades de aprendizagem? 4,7 4,7 1,0%

Fora da faculdade você dispõe de acesso à Internet para estudar? 100,0% 100,0% 0,0%

A forma como os conteúdos e práticas são abordados em sala/laboratórios de aula é 

a maneira que acontece no dia a dia da profissão?
4,8 4,8 -1,0%

Consigo entender o vocabulário utilizado pelo professor durante a aula? 4,8 4,8 -1,0%

Entendo que os conteúdos abordados nos desafios/módulo são relevantes para 

minha formação profissional?
4,8 4,8 -1,0%

UNIAMÉRICA - DIREITO MATUTINO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Consigo ler, compreender e resolver as atividades propostas nas unidades de 

aprendizagem?
4,2 4,1 -2,3%

Com a execução do desafio/módulo, consigo visualizar a aplicabilidade dos 

conteúdos no cotidiano da minha futura profissão?
4,8 4,7 -2,5%

Tenho facilidade para utilizar a plataforma (Blackboard)? 4,8 4,7 -2,5%

Você está satisfeito com a oferta do CPP na modalidade EAD (Online)? 3,8 3,7 -3,1%

Entendo os objetivos do desafio/módulo e consigo executar as etapas da solução? 4,8 4,6 -3,9%

Consigo compreender a explicação e orientação do professor para executar as 

atividades de sala e resolver as demandas do meu desafio?
5,0 4,8 -4,3%

Os conteúdos de aprendizagem (Unidade de aprendizagem e outros), disponibilizados 

na plataforma (Blackboard), estão postados com antecedência e de forma 

organizada?

4,5 4,3 -4,8%

Tenho disponível o cronograma do desafio/módulo com datas, prazos e descrição 

das etapas e entregas a serem realizadas?
100,0% 92,9% -7,1%

Os conteúdos e atividades do seu CPP, cumprem os objetivos de aprendizagem 

propostos?
4,7 4,3 -8,2%

Consigo associar os conteúdos de aprendizagem disponibilizados na plataforma 

(Blackboard) com as atividades propostas em sala de aula?
4,7 3,9 -15,8%

A metododologia de desenvolvimento do CPP contribuiu para uma aprendizagem 

efetiva?
- 3,7 -

As questões objetivas da Unidade e as postadas no fórum contribuem para uma 

aprendizagem efetiva?
4,3 - -

Total Geral 4,4 4,5 3,2%

UNIAMÉRICA - DIREITO MATUTINO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

A coordenação do curso demonstra eficiência e agilidade no encaminhamento e 

resolução dos problemas?
4,7 4,9 4,5%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação da coordenação onde 1 significa muito 

insatisfeito e 5 significa muito satisfeito.
4,7 4,9 4,5%

A coordenação é acessível, conversa e mantém bom relacionamento com os alunos? 4,9 4,9 -0,3%

Total Geral 4,7 4,9 2,8%

UNIAMÉRICA - DIREITO MATUTINO - COORDENAÇÃO



Pergunta 2019/1 2019/2 %

O Professor consegue organizar a atividade do desafio/módulo com início, meio e 

fim, reservando tempo adequado para o feedback/discussão do que foi realizado em 

sala?

4,6 4,9 5,1%

Percebo que as atividades do desafio/módulo, propostas pelo professor são 

pensadas e organizadas com antecedência?
4,6 4,8 3,8%

O professor consegue orientar as atividades/desafios em sala? (Instrui sobre o que 

precisa ser feito, acompanha o desenvolvimento da atividade/desafio, faz 

contribuições para melhoria e resolução da atividade/desafio).

4,8 4,9 2,5%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação do professor neste módulo/desafio, onde 

1 significa muito insatisfeito e 5 muito satisfeito.
4,8 4,9 1,2%

O professor consegue dar orientações sobre o Modelo e Metodologia de 

Aprendizagem da Uniamérica? 
4,9 4,9 0,6%

O professor é acessível, conversa com a turma e mantém bom relacionamento com 

os alunos?
4,9 4,9 0,6%

Percebo que o professor demonstra domínio (conhecimento) dos temas 

relacionados as atividades propostas?
4,9 4,9 0,6%

Consigo associar as atividades de sala como um meio para resolver as demandas do 

meu Desafio/Módulo?
4,9 4,9 -0,7%

Consigo compreender o vocabulário utilizado pelo professor durante as atividades? 4,9 4,9 -0,7%

Total Geral 4,8 4,9 1,4%

UNIAMÉRICA - DIREITO MATUTINO - PROFESSORES



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Projeto Integrador 3,8 4,8 25,6%

Planejamento 4,3 4,7 10,9%

Desafios/Atividades Módulo 4,7 4,7 -0,7%

Compreensão da Linguagem Acadêmica 4,8 4,8 -1,5%

Plataforma (Blackboard) 4,8 4,7 -2,5%

Unidades de Aprendizagem 4,4 4,1 -7,9%

CPP 4,3 3,9 -8,7%

Total Geral 4,4 4,5 3,2%

UNIAMÉRICA - DIREITO MATUTINO - ASPECTOS

PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Gestão 4,7 4,9 4,5%

Satisfação 4,7 4,9 4,5%

Relacionamento 4,9 4,9 -0,3%

Total Geral 4,7 4,9 2,8%

UNIAMÉRICA - DIREITO MATUTINO - ASPECTOS

COORDENAÇÃO



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Planejamento 4,6 4,8 4,5%

Orientação 4,8 4,9 2,5%

Satisfação 4,8 4,9 1,2%

Aderência ao Modelo Educacional Uniamérica 4,9 4,9 0,6%

Relacionamento 4,9 4,9 0,6%

Didática 4,9 4,9 -0,3%

Total Geral 4,8 4,9 1,4%

UNIAMÉRICA - DIREITO MATUTINO - ASPECTOS

PROFESSORES



Direito
Noturno



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Tenho disponível o cronograma do desafio/módulo com datas, prazos e descrição das etapas e 

entregas a serem realizadas?
81,8% 94,7% 15,8%

Sou orientado com clareza em todas as etapas do meu projeto integrador e meu orientador participa 

ativamente deste processo?
3,6 4,1 12,9%

Consigo entender o vocabulário utilizado pelo professor durante a aula? 4,1 4,5 9,4%

Consigo compreender a explicação e orientação do professor para executar as atividades de sala e 

resolver as demandas do meu desafio?
4,2 4,4 5,7%

Consigo associar a atividade proposta em sala com a resolução do meu desafio/módulo? 4,2 4,4 4,5%

Consigo compreender a linguagem utilizada nas unidades de aprendizagem? 4,1 4,2 1,6%

A forma como os conteúdos e práticas são abordados em sala/laboratórios de aula é a maneira que 

acontece no dia a dia da profissão?
4,4 4,4 1,3%

Entendo que os conteúdos abordados nos desafios/módulo são relevantes para minha formação 

profissional?
4,4 4,4 0,1%

Fora da faculdade você dispõe de acesso à Internet para estudar? 100,0% 100,0% 0,0%

Os projetos integradores que realizei trouxeram novos aprendizados e me estimularam buscar novos 

conteúdos além das Unidades de Aprendizagem?
4,1 4,1 -0,9%

Você possui Notebook ou Netbook? 90,9% 89,5% -1,6%

Com a execução do desafio/módulo, consigo visualizar a aplicabilidade dos conteúdos no cotidiano 

da minha futura profissão?
4,5 4,4 -1,9%

Entendo os objetivos do desafio/módulo e consigo executar as etapas da solução? 4,3 4,2 -2,7%

Os projetos integradores que realizei até agora são relevantes para a minha prática profissional e 

empregabilidade?
4,1 3,9 -3,5%

UNIAMÉRICA - DIREITO NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Consigo associar os conteúdos de aprendizagem disponibilizados na plataforma (Blackboard) com as 

atividades propostas em sala de aula?
4,3 4,1 -5,2%

Tenho desenvolvido novas competências ao longo dos projetos integradores que realizei? 4,2 3,9 -5,6%

Tenho facilidade para utilizar a plataforma (Blackboard)? 4,2 3,9 -6,9%

Consigo ler, compreender e resolver as atividades propostas nas unidades de aprendizagem? 4,3 3,9 -7,6%

Tenho clareza de como serei avaliado? 4,3 3,9 -7,6%

Percebo que a atividade proposta para o desafio/módulo foi pensada e organizada com 

antecedência?
4,5 4,1 -7,8%

Me sinto motivado a propor soluções inovadoras e bem embasadas em meus projetos integradores 

pelo meu professor orientador?
4,4 4,0 -8,3%

Os conteúdos de aprendizagem (Unidade de aprendizagem e outros), disponibilizados na plataforma 

(Blackboard), estão postados com antecedência e de forma organizada?
4,3 3,7 -13,8%

Os conteúdos e atividades do seu CPP, cumprem os objetivos de aprendizagem propostos? 4,5 3,5 -22,0%

Você está satisfeito com a oferta do CPP na modalidade EAD (Online)? 4,1 3,0 -26,7%

A metododologia de desenvolvimento do CPP contribuiu para uma aprendizagem efetiva? - 3,4 -

As questões objetivas da Unidade e as postadas no fórum contribuem para uma aprendizagem 

efetiva?
4,3 - -

Total Geral 4,2 4,0 -5,0%

UNIAMÉRICA - DIREITO NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

A coordenação é acessível, conversa e mantém bom relacionamento com os 4,7 5,0 7,1%

A coordenação do curso demonstra eficiência e agilidade no encaminhamento e 

resolução dos problemas?
4,7 4,9 5,4%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação da coordenação onde 1 significa muito 

insatisfeito e 5 significa muito satisfeito.
4,6 4,8 2,9%

Total Geral 4,7 4,9 5,1%

UNIAMÉRICA - DIREITO NOTURNO - COORDENAÇÃO



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Percebo que as atividades do desafio/módulo, propostas pelo professor são 

pensadas e organizadas com antecedência?
4,2 4,5 6,0%

O professor é acessível, conversa com a turma e mantém bom relacionamento com 

os alunos?
4,3 4,4 1,5%

O Professor consegue organizar a atividade do desafio/módulo com início, meio e 

fim, reservando tempo adequado para o feedback/discussão do que foi realizado 

em sala?

4,3 4,3 -0,8%

O professor consegue dar orientações sobre o Modelo e Metodologia de 

Aprendizagem da Uniamérica? 
4,3 4,2 -3,1%

O professor consegue orientar as atividades/desafios em sala? (Instrui sobre o que 

precisa ser feito, acompanha o desenvolvimento da atividade/desafio, faz 

contribuições para melhoria e resolução da atividade/desafio).

4,3 4,2 -3,1%

Percebo que o professor demonstra domínio (conhecimento) dos temas 

relacionados as atividades propostas?
4,3 4,2 -4,2%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação do professor neste módulo/desafio, onde 

1 significa muito insatisfeito e 5 muito satisfeito.
4,2 4,0 -4,8%

Consigo compreender o vocabulário utilizado pelo professor durante as atividades? 4,3 4,1 -5,4%

Consigo associar as atividades de sala como um meio para resolver as demandas do 

meu Desafio/Módulo?
4,3 3,9 -8,6%

Total Geral 4,3 4,2 -2,5%

UNIAMÉRICA - DIREITO NOTURNO - PROFESSORES



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Compreensão da Linguagem Acadêmica 4,1 4,4 5,6%

Desafios/Atividades Módulo 4,3 4,3 0,2%

Projeto Integrador 4,1 4,0 -1,5%

Plataforma (Blackboard) 4,2 3,9 -6,9%

Planejamento 4,4 4,0 -7,7%

Unidades de Aprendizagem 4,3 3,9 -8,8%

CPP 4,3 3,3 -23,2%

Total Geral 4,2 4,0 -5,0%

UNIAMÉRICA - DIREITO NOTURNO - ASPECTOS

PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Planejamento 4,3 4,4 2,5%

Relacionamento 4,3 4,4 1,5%

Aderência ao Modelo Educacional Uniamérica 4,3 4,2 -3,1%

Orientação 4,3 4,2 -3,1%

Satisfação 4,2 4,0 -4,8%

Didática 4,3 4,1 -6,1%

Total Geral 4,3 4,2 -2,5%

UNIAMÉRICA - DIREITO NOTURNO - ASPECTOS

PROFESSORES



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Relacionamento 4,7 5,0 7,1%

Gestão 4,7 4,9 5,4%

Satisfação 4,6 4,8 2,9%

Total Geral 4,7 4,9 5,1%

UNIAMÉRICA - DIREITO NOTURNO - ASPECTOS

COORDENAÇÃO



Educação Física Bacharelado
Matutino



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Você possui Notebook ou Netbook? 74,5% 90,2% 21,1%

Consigo associar a atividade proposta em sala com a resolução do meu desafio/módulo? 3,7 4,4 18,6%

Consigo ler, compreender e resolver as atividades propostas nas unidades de 

aprendizagem?
3,5 4,1 17,3%

Entendo os objetivos do desafio/módulo e consigo executar as etapas da solução? 3,7 4,3 17,0%

Tenho disponível o cronograma do desafio/módulo com datas, prazos e descrição das 

etapas e entregas a serem realizadas?
82,4% 96,1% 16,7%

Com a execução do desafio/módulo, consigo visualizar a aplicabilidade dos conteúdos no 

cotidiano da minha futura profissão?
3,8 4,4 16,5%

A forma como os conteúdos e práticas são abordados em sala/laboratórios de aula é a 

maneira que acontece no dia a dia da profissão?
3,7 4,3 15,7%

Percebo que a atividade proposta para o desafio/módulo foi pensada e organizada com 

antecedência?
3,8 4,3 14,0%

Consigo entender o vocabulário utilizado pelo professor durante a aula? 3,8 4,3 12,8%

Consigo compreender a linguagem utilizada nas unidades de aprendizagem? 3,8 4,3 12,4%

Entendo que os conteúdos abordados nos desafios/módulo são relevantes para minha 

formação profissional?
4,0 4,5 12,3%

Os projetos integradores que realizei trouxeram novos aprendizados e me estimularam 

buscar novos conteúdos além das Unidades de Aprendizagem?
4,0 4,4 11,4%

Consigo associar os conteúdos de aprendizagem disponibilizados na plataforma 

(Blackboard) com as atividades propostas em sala de aula?
3,6 4,0 11,4%

Consigo compreender a explicação e orientação do professor para executar as atividades 

de sala e resolver as demandas do meu desafio?
3,9 4,3 11,1%

UNIAMÉRICA - EDUCAÇÃO FÍSICA BACHARELADO MATUTINO

PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Tenho clareza de como serei avaliado? 3,8 4,2 10,8%

Sou orientado com clareza em todas as etapas do meu projeto integrador e meu 

orientador participa ativamente deste processo?
3,9 4,4 10,4%

Tenho facilidade para utilizar a plataforma (Blackboard)? 3,8 4,2 10,4%

Tenho desenvolvido novas competências ao longo dos projetos integradores que realizei? 3,9 4,3 10,0%

Fora da faculdade você dispõe de acesso à Internet para estudar? 90,2% 98,0% 8,7%

Me sinto motivado a propor soluções inovadoras e bem embasadas em meus projetos 

integradores pelo meu professor orientador?
4,0 4,3 8,4%

Você está satisfeito com a oferta do CPP na modalidade EAD (Online)? 3,0 3,2 7,9%

Os projetos integradores que realizei até agora são relevantes para a minha prática 

profissional e empregabilidade?
4,1 4,4 7,7%

Os conteúdos de aprendizagem (Unidade de aprendizagem e outros), disponibilizados na 

plataforma (Blackboard), estão postados com antecedência e de forma organizada?
4,0 4,2 5,4%

Os conteúdos e atividades do seu CPP, cumprem os objetivos de aprendizagem propostos? 3,3 3,4 3,6%

A metododologia de desenvolvimento do CPP contribuiu para uma aprendizagem efetiva? - 3,1 -

As questões objetivas da Unidade e as postadas no fórum contribuem para uma 

aprendizagem efetiva?
3,2 - -

Total Geral 3,7 4,2 11,1%

UNIAMÉRICA - EDUCAÇÃO FÍSICA BACHARELADO MATUTINO

PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

A coordenação do curso demonstra eficiência e agilidade no 

encaminhamento e resolução dos problemas?
4,6 4,9 7,3%

A coordenação é acessível, conversa e mantém bom relacionamento com 4,6 4,9 6,4%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação da coordenação onde 1 significa 

muito insatisfeito e 5 significa muito satisfeito.
4,5 4,6 2,8%

Total Geral 4,6 4,8 5,5%

UNIAMÉRICA - EDUCAÇÃO FÍSICA BACHARELADO MATUTINO

COORDENAÇÃO



Pergunta 2019/1 2019/2 %

O Professor consegue organizar a atividade do desafio/módulo com início, meio e 

fim, reservando tempo adequado para o feedback/discussão do que foi realizado 

em sala?

3,9 4,6 19,2%

Consigo associar as atividades de sala como um meio para resolver as demandas 

do meu Desafio/Módulo?
3,8 4,5 18,9%

O professor consegue orientar as atividades/desafios em sala? (Instrui sobre o que 

precisa ser feito, acompanha o desenvolvimento da atividade/desafio, faz 

contribuições para melhoria e resolução da atividade/desafio).

3,9 4,6 18,1%

Consigo compreender o vocabulário utilizado pelo professor durante as 

atividades?
3,8 4,5 17,7%

Percebo que o professor demonstra domínio (conhecimento) dos temas 

relacionados as atividades propostas?
4,1 4,8 17,4%

O professor é acessível, conversa com a turma e mantém bom relacionamento 

com os alunos?
3,8 4,5 16,1%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação do professor neste módulo/desafio, 

onde 1 significa muito insatisfeito e 5 muito satisfeito.
3,9 4,5 15,5%

O professor consegue dar orientações sobre o Modelo e Metodologia de 

Aprendizagem da Uniamérica? 
3,9 4,5 15,2%

Percebo que as atividades do desafio/módulo, propostas pelo professor são 

pensadas e organizadas com antecedência?
4,1 4,6 13,7%

Total Geral 3,9 4,6 16,9%

UNIAMÉRICA - EDUCAÇÃO FÍSICA BACHARELADO MATUTINO

PROFESSORES



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Desafios/Atividades Módulo 3,8 4,4 16,0%

Planejamento 3,8 4,3 12,4%

Compreensão da Linguagem Acadêmica 3,8 4,3 12,1%

Unidades de Aprendizagem 3,7 4,1 11,1%

Plataforma (Blackboard) 3,8 4,2 10,4%

Projeto Integrador 4,0 4,4 9,6%

CPP 3,2 3,3 2,7%

Total Geral 3,7 4,2 11,1%

UNIAMÉRICA - EDUCAÇÃO FÍSICA BACHARELADO MATUTINO - ASPECTOS

PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Gestão 4,6 4,9 7,3%

Relacionamento 4,6 4,9 6,4%

Satisfação 4,5 4,6 2,8%

Total Geral 4,6 4,8 5,5%

UNIAMÉRICA - EDUCAÇÃO FÍSICA BACHARELADO MATUTINO - ASPECTOS

COORDENAÇÃO



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Orientação 3,9 4,6 18,1%

Didática 3,9 4,6 18,0%

Planejamento 4,0 4,6 16,3%

Relacionamento 3,8 4,5 16,1%

Satisfação 3,9 4,5 15,5%

Aderência ao Modelo Educacional Uniamérica 3,9 4,5 15,2%

Total Geral 3,9 4,6 16,9%

UNIAMÉRICA - EDUCAÇÃO FÍSICA BACHARELADO MATUTINO - ASPECTOS

PROFESSORES



Educação Física Bacharelado
Noturno



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Sou orientado com clareza em todas as etapas do meu projeto integrador e 

meu orientador participa ativamente deste processo?
3,7 4,6 24,1%

Tenho disponível o cronograma do desafio/módulo com datas, prazos e 

descrição das etapas e entregas a serem realizadas?
80,0% 94,5% 18,2%

Me sinto motivado a propor soluções inovadoras e bem embasadas em meus 

projetos integradores pelo meu professor orientador?
3,8 4,5 15,8%

Os projetos integradores que realizei trouxeram novos aprendizados e me 

estimularam buscar novos conteúdos além das Unidades de Aprendizagem?
4,0 4,6 15,4%

Você está satisfeito com a oferta do CPP na modalidade EAD (Online)? 3,3 3,7 13,7%

Consigo ler, compreender e resolver as atividades propostas nas unidades de 

aprendizagem?
3,6 4,0 13,1%

Consigo associar a atividade proposta em sala com a resolução do meu 

desafio/módulo?
3,8 4,3 12,5%

Tenho facilidade para utilizar a plataforma (Blackboard)? 3,8 4,2 12,4%

Tenho desenvolvido novas competências ao longo dos projetos integradores 

que realizei?
4,1 4,6 12,4%

Percebo que a atividade proposta para o desafio/módulo foi pensada e 

organizada com antecedência?
3,9 4,4 12,1%

Os projetos integradores que realizei até agora são relevantes para a minha 

prática profissional e empregabilidade?
4,1 4,6 12,0%

A forma como os conteúdos e práticas são abordados em sala/laboratórios de 

aula é a maneira que acontece no dia a dia da profissão?
3,9 4,3 11,6%

Consigo associar os conteúdos de aprendizagem disponibilizados na 

plataforma (Blackboard) com as atividades propostas em sala de aula?
3,6 4,0 11,1%

UNIAMÉRICA - EDUCAÇÃO FÍSICA BACHARELADO NOTURNO

PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Com a execução do desafio/módulo, consigo visualizar a aplicabilidade dos 

conteúdos no cotidiano da minha futura profissão?
3,9 4,3 10,7%

Consigo compreender a linguagem utilizada nas unidades de aprendizagem? 3,9 4,3 10,6%

Os conteúdos de aprendizagem (Unidade de aprendizagem e outros), 

disponibilizados na plataforma (Blackboard), estão postados com 

antecedência e de forma organizada?

3,8 4,2 10,0%

Entendo os objetivos do desafio/módulo e consigo executar as etapas da 

solução?
3,8 4,2 9,7%

Consigo compreender a explicação e orientação do professor para executar as 

atividades de sala e resolver as demandas do meu desafio?
4,0 4,4 9,2%

Entendo que os conteúdos abordados nos desafios/módulo são relevantes 

para minha formação profissional?
4,0 4,4 8,7%

Os conteúdos e atividades do seu CPP, cumprem os objetivos de aprendizagem 

propostos?
3,7 4,1 8,5%

Consigo entender o vocabulário utilizado pelo professor durante a aula? 4,2 4,5 8,1%

Tenho clareza de como serei avaliado? 3,8 4,1 6,8%

Você possui Notebook ou Netbook? 0,8 0,8 4,0%

Fora da faculdade você dispõe de acesso à Internet para estudar? 87,7% 90,9% 3,7%

A metododologia de desenvolvimento do CPP contribuiu para uma 

aprendizagem efetiva?
- 3,9 -

As questões objetivas da Unidade e as postadas no fórum contribuem para 

uma aprendizagem efetiva?
3,5 - -

Total Geral 3,8 4,3 11,8%

UNIAMÉRICA - EDUCAÇÃO FÍSICA BACHARELADO NOTURNO

PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

A coordenação do curso demonstra eficiência e agilidade no 

encaminhamento e resolução dos problemas?
4,1 4,6 12,0%

A coordenação é acessível, conversa e mantém bom relacionamento 

com os alunos?
4,2 4,6 9,8%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação da coordenação onde 1 

significa muito insatisfeito e 5 significa muito satisfeito.
4,2 4,5 9,0%

Total Geral 4,1 4,6 10,2%

UNIAMÉRICA - EDUCAÇÃO FÍSICA BACHARELADO NOTURNO

COORDENAÇÃO



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Consigo compreender o vocabulário utilizado pelo professor durante 

as atividades?
4,1 4,4 7,7%

O professor consegue dar orientações sobre o Modelo e Metodologia 

de Aprendizagem da Uniamérica? 
4,2 4,4 6,0%

Percebo que as atividades do desafio/módulo, propostas pelo 

professor são pensadas e organizadas com antecedência?
4,2 4,4 5,4%

O Professor consegue organizar a atividade do desafio/módulo com 

início, meio e fim, reservando tempo adequado para o 

feedback/discussão do que foi realizado em sala?

4,2 4,4 5,1%

O professor consegue orientar as atividades/desafios em sala? (Instrui 

sobre o que precisa ser feito, acompanha o desenvolvimento da 

atividade/desafio, faz contribuições para melhoria e resolução da 

atividade/desafio).

4,2 4,4 4,7%

Percebo que o professor demonstra domínio (conhecimento) dos 

temas relacionados as atividades propostas?
4,3 4,5 4,4%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação do professor neste 

módulo/desafio, onde 1 significa muito insatisfeito e 5 muito 

satisfeito.

4,2 4,3 3,1%

O professor é acessível, conversa com a turma e mantém bom 

relacionamento com os alunos?
4,2 4,2 1,1%

Consigo associar as atividades de sala como um meio para resolver as 

demandas do meu Desafio/Módulo?
4,1 4,2 0,8%

Total Geral 4,2 4,4 4,2%

UNIAMÉRICA - EDUCAÇÃO FÍSICA BACHARELADO NOTURNO

PROFESSORES



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Projeto Integrador 3,9 4,6 15,8%

Plataforma (Blackboard) 3,8 4,2 12,4%

CPP 3,5 3,9 11,6%

Unidades de Aprendizagem 3,7 4,1 11,4%

Desafios/Atividades Módulo 3,9 4,3 10,6%

Planejamento 3,9 4,2 9,5%

Compreensão da Linguagem Acadêmica 4,0 4,4 9,3%

Total Geral 3,8 4,3 11,8%

UNIAMÉRICA - EDUCAÇÃO FÍSICA BACHARELADO NOTURNO - ASPECTOS

PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Gestão 4,1 4,6 12,0%

Relacionamento 4,2 4,6 9,8%

Satisfação 4,2 4,5 9,0%

Total Geral 4,1 4,6 10,2%

UNIAMÉRICA - EDUCAÇÃO FÍSICA BACHARELADO NOTURNO - ASPECTOS

COORDENAÇÃO



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Aderência ao Modelo Educacional Uniamérica 4,2 4,4 6,0%

Planejamento 4,2 4,4 5,3%

Orientação 4,2 4,4 4,7%

Didática 4,2 4,4 4,2%

Satisfação 4,2 4,3 3,1%

Relacionamento 4,2 4,2 1,1%

Total Geral 4,2 4,4 4,2%

UNIAMÉRICA - EDUCAÇÃO FÍSICA BACHARELADO NOTURNO - ASPECTOS

PROFESSORES



Educação Física Licenc.
Noturno



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Tenho disponível o cronograma do desafio/módulo com datas, prazos e descrição das 

etapas e entregas a serem realizadas?
77,8% 100,0% 28,6%

Consigo associar os conteúdos de aprendizagem disponibilizados na plataforma 

(Blackboard) com as atividades propostas em sala de aula?
3,3 4,0 20,0%

Consigo compreender a linguagem utilizada nas unidades de aprendizagem? 4,0 4,7 17,5%

Consigo compreender a explicação e orientação do professor para executar as 

atividades de sala e resolver as demandas do meu desafio?
4,3 5,0 15,4%

Consigo entender o vocabulário utilizado pelo professor durante a aula? 4,3 5,0 15,4%

Tenho clareza de como serei avaliado? 4,1 4,7 14,3%

Entendo os objetivos do desafio/módulo e consigo executar as etapas da solução? 4,2 4,8 13,7%

Tenho facilidade para utilizar a plataforma (Blackboard)? 4,2 4,6 8,9%

A forma como os conteúdos e práticas são abordados em sala/laboratórios de aula é 

a maneira que acontece no dia a dia da profissão?
4,3 4,7 8,5%

Consigo associar a atividade proposta em sala com a resolução do meu 

desafio/módulo?
4,3 4,7 8,5%

Consigo ler, compreender e resolver as atividades propostas nas unidades de 

aprendizagem?
3,8 4,0 5,9%

Percebo que a atividade proposta para o desafio/módulo foi pensada e organizada 

com antecedência?
4,6 4,8 5,4%

Me sinto motivado a propor soluções inovadoras e bem embasadas em meus projetos 

integradores pelo meu professor orientador?
4,7 4,9 5,0%

Você possui Notebook ou Netbook? 66,7% 70,0% 5,0%

UNIAMÉRICA - EDUCAÇÃO FÍSICA LICENCIATURA NOTURNO

PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Com a execução do desafio/módulo, consigo visualizar a aplicabilidade dos conteúdos 

no cotidiano da minha futura profissão?
4,6 4,7 3,2%

Fora da faculdade você dispõe de acesso à Internet para estudar? 77,8% 80,0% 2,9%

Os projetos integradores que realizei até agora são relevantes para a minha prática 

profissional e empregabilidade?
4,8 4,9 2,6%

Os projetos integradores que realizei trouxeram novos aprendizados e me 

estimularam buscar novos conteúdos além das Unidades de Aprendizagem?
4,8 4,9 2,6%

Sou orientado com clareza em todas as etapas do meu projeto integrador e meu 

orientador participa ativamente deste processo?
4,8 4,9 2,6%

Você está satisfeito com a oferta do CPP na modalidade EAD (Online)? 3,4 3,5 1,6%

Os conteúdos de aprendizagem (Unidade de aprendizagem e outros), disponibilizados 

na plataforma (Blackboard), estão postados com antecedência e de forma 

organizada?

4,7 4,7 0,7%

Os conteúdos e atividades do seu CPP, cumprem os objetivos de aprendizagem 

propostos?
3,8 3,8 0,6%

Entendo que os conteúdos abordados nos desafios/módulo são relevantes para 

minha formação profissional?
4,8 4,8 0,5%

Tenho desenvolvido novas competências ao longo dos projetos integradores que 

realizei?
5,0 4,9 -2,0%

A metododologia de desenvolvimento do CPP contribuiu para uma aprendizagem 

efetiva?
- 3,6 -

As questões objetivas da Unidade e as postadas no fórum contribuem para uma 

aprendizagem efetiva?
3,8 - -

Total Geral 4,3 4,6 6,4%

UNIAMÉRICA - EDUCAÇÃO FÍSICA LICENCIATURA NOTURNO

PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

A coordenação do curso demonstra eficiência e agilidade no 

encaminhamento e resolução dos problemas?
4,6 5,0 9,8%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação da coordenação onde 1 

significa muito insatisfeito e 5 significa muito satisfeito.
4,7 5,0 7,1%

A coordenação é acessível, conversa e mantém bom relacionamento 

com os alunos?
4,8 5,0 4,7%

Total Geral 4,7 5,0 7,1%

UNIAMÉRICA - EDUCAÇÃO FÍSICA LICENCIATURA NOTURNO

COORDENAÇÃO



Pergunta 2019/1 2019/2 %

O Professor consegue organizar a atividade do desafio/módulo com 

início, meio e fim, reservando tempo adequado para o 

feedback/discussão do que foi realizado em sala?

4,2 5,0 18,4%

Consigo associar as atividades de sala como um meio para resolver as 

demandas do meu Desafio/Módulo?
4,4 5,0 12,5%

Percebo que as atividades do desafio/módulo, propostas pelo 

professor são pensadas e organizadas com antecedência?
4,4 5,0 12,5%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação do professor neste 

módulo/desafio, onde 1 significa muito insatisfeito e 5 muito satisfeito.
4,4 4,9 10,3%

Consigo compreender o vocabulário utilizado pelo professor durante as 

atividades?
4,6 5,0 9,8%

O professor consegue dar orientações sobre o Modelo e Metodologia 

de Aprendizagem da Uniamérica? 
4,6 5,0 9,8%

O professor consegue orientar as atividades/desafios em sala? (Instrui 

sobre o que precisa ser feito, acompanha o desenvolvimento da 

atividade/desafio, faz contribuições para melhoria e resolução da 

atividade/desafio).

4,6 5,0 9,8%

O professor é acessível, conversa com a turma e mantém bom 

relacionamento com os alunos?
4,6 5,0 9,8%

Percebo que o professor demonstra domínio (conhecimento) dos 

temas relacionados as atividades propostas?
4,6 4,9 7,6%

Total Geral 4,5 5,0 11,1%

UNIAMÉRICA - EDUCAÇÃO FÍSICA LICENCIATURA NOTURNO

PROFESSORES



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Compreensão da Linguagem Acadêmica 4,2 4,9 16,1%

Planejamento 4,3 4,8 9,6%

Plataforma (Blackboard) 4,2 4,6 8,9%

Unidades de Aprendizagem 3,9 4,2 7,8%

Desafios/Atividades Módulo 4,4 4,7 6,7%

Projeto Integrador 4,8 4,9 2,1%

CPP 3,7 3,6 -0,9%

Total Geral 4,3 4,6 6,4%

UNIAMÉRICA - EDUCAÇÃO FÍSICA LICENCIATURA NOTURNO - ASPECTOS

PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Gestão 4,6 5,0 9,8%

Satisfação 4,7 5,0 7,1%

Relacionamento 4,8 5,0 4,7%

Total Geral 4,7 5,0 7,1%

UNIAMÉRICA - EDUCAÇÃO FÍSICA LICENCIATURA NOTURNO - ASPECTOS

COORDENAÇÃO



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Planejamento 4,3 5,0 15,4%

Satisfação 4,4 4,9 10,3%

Didática 4,5 5,0 9,9%

Aderência ao Modelo Educacional Uniamérica 4,6 5,0 9,8%

Orientação 4,6 5,0 9,8%

Relacionamento 4,6 5,0 9,8%

Total Geral 4,5 5,0 11,1%

UNIAMÉRICA - EDUCAÇÃO FÍSICA LICENCIATURA NOTURNO - ASPECTOS

PROFESSORES



Enfermagem
Matutino



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Você está satisfeito com a oferta do CPP na modalidade EAD (Online)? 2,7 3,7 38,8%

Consigo ler, compreender e resolver as atividades propostas nas unidades de 

aprendizagem?
3,2 4,0 22,9%

Tenho clareza de como serei avaliado? 3,8 4,6 21,4%

Percebo que a atividade proposta para o desafio/módulo foi pensada e organizada 

com antecedência?
4,0 4,8 20,5%

Entendo os objetivos do desafio/módulo e consigo executar as etapas da solução? 3,8 4,5 20,2%

Os conteúdos e atividades do seu CPP, cumprem os objetivos de aprendizagem 

propostos?
3,6 4,3 19,8%

Com a execução do desafio/módulo, consigo visualizar a aplicabilidade dos 

conteúdos no cotidiano da minha futura profissão?
4,0 4,6 15,9%

A forma como os conteúdos e práticas são abordados em sala/laboratórios de aula 

é a maneira que acontece no dia a dia da profissão?
4,0 4,5 14,9%

Consigo compreender a linguagem utilizada nas unidades de aprendizagem? 3,8 4,3 14,2%

Consigo associar os conteúdos de aprendizagem disponibilizados na plataforma 

(Blackboard) com as atividades propostas em sala de aula?
3,7 4,1 13,3%

Consigo associar a atividade proposta em sala com a resolução do meu 

desafio/módulo?
4,0 4,5 12,6%

Os projetos integradores que realizei até agora são relevantes para a minha prática 

profissional e empregabilidade?
4,1 4,6 12,3%

Tenho desenvolvido novas competências ao longo dos projetos integradores que 

realizei?
4,2 4,6 10,0%

UNIAMÉRICA - ENFERMAGEM MATUTINO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Entendo que os conteúdos abordados nos desafios/módulo são relevantes para 

minha formação profissional?
4,2 4,6 9,9%

Tenho facilidade para utilizar a plataforma (Blackboard)? 4,2 4,6 8,9%

Me sinto motivado a propor soluções inovadoras e bem embasadas em meus 

projetos integradores pelo meu professor orientador?
4,1 4,5 7,8%

Sou orientado com clareza em todas as etapas do meu projeto integrador e meu 

orientador participa ativamente deste processo?
4,3 4,6 7,7%

Consigo compreender a explicação e orientação do professor para executar as 

atividades de sala e resolver as demandas do meu desafio?
4,3 4,6 6,6%

Os projetos integradores que realizei trouxeram novos aprendizados e me 

estimularam buscar novos conteúdos além das Unidades de Aprendizagem?
4,2 4,5 5,6%

Consigo entender o vocabulário utilizado pelo professor durante a aula? 4,5 4,7 4,5%

Você possui Notebook ou Netbook? 87,0% 90,9% 4,5%

Os conteúdos de aprendizagem (Unidade de aprendizagem e outros), 

disponibilizados na plataforma (Blackboard), estão postados com antecedência e 

de forma organizada?

4,1 4,2 3,4%

Tenho disponível o cronograma do desafio/módulo com datas, prazos e descrição 

das etapas e entregas a serem realizadas?
87,0% 86,4% -0,7%

Fora da faculdade você dispõe de acesso à Internet para estudar? 100,0% 95,5% -4,5%

A metododologia de desenvolvimento do CPP contribuiu para uma aprendizagem 

efetiva?
- 4,0 -

As questões objetivas da Unidade e as postadas no fórum contribuem para uma 

aprendizagem efetiva?
3,5 - -

Total Geral 3,9 4,4 13,2%

UNIAMÉRICA - ENFERMAGEM MATUTINO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

A coordenação é acessível, conversa e mantém bom 

relacionamento com os alunos?
4,9 4,9 1,4%

A coordenação do curso demonstra eficiência e agilidade no 

encaminhamento e resolução dos problemas?
4,9 5,0 1,2%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação da coordenação 

onde 1 significa muito insatisfeito e 5 significa muito 
4,9 4,9 -0,1%

Total Geral 4,9 4,9 0,8%

UNIAMÉRICA - ENFERMAGEM MATUTINO - COORDENAÇÃO



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Consigo associar as atividades de sala como um meio para 

resolver as demandas do meu Desafio/Módulo?
4,6 4,9 7,6%

O professor consegue dar orientações sobre o Modelo e 

Metodologia de Aprendizagem da Uniamérica? 
4,7 5,0 7,5%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação do professor neste 

módulo/desafio, onde 1 significa muito insatisfeito e 5 muito 

satisfeito.

4,6 4,9 6,6%

O professor consegue orientar as atividades/desafios em sala? 

(Instrui sobre o que precisa ser feito, acompanha o 

desenvolvimento da atividade/desafio, faz contribuições para 

melhoria e resolução da atividade/desafio).

4,7 5,0 6,5%

O professor é acessível, conversa com a turma e mantém bom 

relacionamento com os alunos?
4,7 5,0 5,5%

Consigo compreender o vocabulário utilizado pelo professor 

durante as atividades?
4,7 4,9 4,6%

O Professor consegue organizar a atividade do desafio/módulo 

com início, meio e fim, reservando tempo adequado para o 

feedback/discussão do que foi realizado em sala?

4,7 4,9 3,7%

Percebo que as atividades do desafio/módulo, propostas pelo 

professor são pensadas e organizadas com antecedência?
4,8 5,0 2,7%

Percebo que o professor demonstra domínio (conhecimento) 

dos temas relacionados as atividades propostas?
4,9 5,0 1,8%

Total Geral 4,7 4,9 5,1%

UNIAMÉRICA - ENFERMAGEM MATUTINO - PROFESSORES



Aspecto 2019/1 2019/2 %

CPP 3,2 4,0 22,8%

Planejamento 3,9 4,7 20,9%

Desafios/Atividades Módulo 4,0 4,6 14,6%

Unidades de Aprendizagem 3,7 4,1 12,4%

Plataforma (Blackboard) 4,2 4,6 8,9%

Projeto Integrador 4,2 4,5 8,7%

Compreensão da Linguagem Acadêmica 4,2 4,5 8,2%

Total Geral 3,9 4,4 13,2%

UNIAMÉRICA - ENFERMAGEM MATUTINO - ASPECTOS

PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Relacionamento 4,9 4,9 1,4%

Gestão 4,9 5,0 1,2%

Satisfação 4,9 4,9 -0,1%

Total Geral 4,9 4,9 0,8%

UNIAMÉRICA - ENFERMAGEM MATUTINO - ASPECTOS

COORDENAÇÃO



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Aderência ao Modelo Educacional Uniamérica 4,7 5,0 7,5%

Satisfação 4,6 4,9 6,6%

Orientação 4,7 5,0 6,5%

Relacionamento 4,7 5,0 5,5%

Didática 4,7 4,9 4,6%

Planejamento 4,8 4,9 3,2%

Total Geral 4,7 4,9 5,1%

UNIAMÉRICA - ENFERMAGEM MATUTINO - ASPECTOS

PROFESSORES



Enfermagem
Noturno



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Consigo ler, compreender e resolver as atividades propostas nas unidades de 

aprendizagem?
3,3 4,6 35,9%

Consigo associar os conteúdos de aprendizagem disponibilizados na plataforma 

(Blackboard) com as atividades propostas em sala de aula?
3,5 4,4 26,0%

Consigo associar a atividade proposta em sala com a resolução do meu 

desafio/módulo?
3,7 4,6 25,1%

Consigo compreender a linguagem utilizada nas unidades de aprendizagem? 3,7 4,6 23,8%

Os conteúdos e atividades do seu CPP, cumprem os objetivos de aprendizagem 

propostos?
3,5 4,3 22,5%

Você está satisfeito com a oferta do CPP na modalidade EAD (Online)? 3,5 4,2 19,7%

Os conteúdos de aprendizagem (Unidade de aprendizagem e outros), disponibilizados 

na plataforma (Blackboard), estão postados com antecedência e de forma 

organizada?

4,0 4,7 17,3%

Entendo os objetivos do desafio/módulo e consigo executar as etapas da solução? 3,9 4,6 16,8%

Tenho clareza de como serei avaliado? 4,1 4,7 15,2%

Com a execução do desafio/módulo, consigo visualizar a aplicabilidade dos conteúdos 

no cotidiano da minha futura profissão?
4,0 4,6 13,6%

Sou orientado com clareza em todas as etapas do meu projeto integrador e meu 

orientador participa ativamente deste processo?
4,2 4,7 12,2%

Percebo que a atividade proposta para o desafio/módulo foi pensada e organizada 

com antecedência?
4,3 4,8 12,0%

Tenho desenvolvido novas competências ao longo dos projetos integradores que 

realizei?
4,2 4,6 9,7%

UNIAMÉRICA - ENFERMAGEM NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Tenho disponível o cronograma do desafio/módulo com datas, prazos e descrição das 

etapas e entregas a serem realizadas?
88,9% 97,4% 9,5%

Os projetos integradores que realizei até agora são relevantes para a minha prática 

profissional e empregabilidade?
4,3 4,7 9,3%

Tenho facilidade para utilizar a plataforma (Blackboard)? 4,2 4,6 9,3%

Me sinto motivado a propor soluções inovadoras e bem embasadas em meus projetos 

integradores pelo meu professor orientador?
4,1 4,4 8,6%

Entendo que os conteúdos abordados nos desafios/módulo são relevantes para minha 

formação profissional?
4,3 4,7 8,3%

Consigo compreender a explicação e orientação do professor para executar as 

atividades de sala e resolver as demandas do meu desafio?
4,3 4,6 7,6%

Consigo entender o vocabulário utilizado pelo professor durante a aula? 4,4 4,7 7,5%

Os projetos integradores que realizei trouxeram novos aprendizados e me 

estimularam buscar novos conteúdos além das Unidades de Aprendizagem?
4,2 4,6 7,4%

A forma como os conteúdos e práticas são abordados em sala/laboratórios de aula é 

a maneira que acontece no dia a dia da profissão?
4,3 4,6 7,0%

Você possui Notebook ou Netbook? 93,7% 94,7% 1,2%

Fora da faculdade você dispõe de acesso à Internet para estudar? 96,8% 97,4% 0,6%

A metododologia de desenvolvimento do CPP contribuiu para uma aprendizagem 

efetiva?
- 4,0 -

As questões objetivas da Unidade e as postadas no fórum contribuem para uma 

aprendizagem efetiva?
3,5 - -

Total Geral 4,0 4,6 14,4%

UNIAMÉRICA - ENFERMAGEM NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

A coordenação do curso demonstra eficiência e agilidade no 

encaminhamento e resolução dos problemas?
4,7 4,7 0,6%

A coordenação é acessível, conversa e mantém bom 

relacionamento com os alunos?
4,8 4,7 -1,4%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação da coordenação 

onde 1 significa muito insatisfeito e 5 significa muito satisfeito.
4,8 4,7 -2,3%

Total Geral 4,8 4,7 -1,0%

UNIAMÉRICA - ENFERMAGEM NOTURNO - COORDENAÇÃO



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação do professor neste 

módulo/desafio, onde 1 significa muito insatisfeito e 5 muito 

satisfeito.

4,3 4,6 8,3%

O professor é acessível, conversa com a turma e mantém bom 

relacionamento com os alunos?
4,5 4,9 8,2%

O Professor consegue organizar a atividade do desafio/módulo 

com início, meio e fim, reservando tempo adequado para o 

feedback/discussão do que foi realizado em sala?

4,3 4,6 7,7%

Consigo associar as atividades de sala como um meio para 

resolver as demandas do meu Desafio/Módulo?
4,3 4,6 7,4%

Percebo que as atividades do desafio/módulo, propostas pelo 

professor são pensadas e organizadas com antecedência?
4,4 4,7 6,6%

Consigo compreender o vocabulário utilizado pelo professor 

durante as atividades?
4,3 4,6 6,6%

O professor consegue orientar as atividades/desafios em sala? 

(Instrui sobre o que precisa ser feito, acompanha o 

desenvolvimento da atividade/desafio, faz contribuições para 

melhoria e resolução da atividade/desafio).

4,4 4,7 5,9%

O professor consegue dar orientações sobre o Modelo e 

Metodologia de Aprendizagem da Uniamérica? 
4,5 4,7 5,4%

Percebo que o professor demonstra domínio (conhecimento) 

dos temas relacionados as atividades propostas?
4,5 4,7 5,0%

Total Geral 4,4 4,7 6,8%

UNIAMÉRICA - ENFERMAGEM NOTURNO - PROFESSORES



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Unidades de Aprendizagem 3,6 4,6 25,9%

CPP 3,5 4,2 18,7%

Desafios/Atividades Módulo 4,0 4,6 13,8%

Planejamento 4,2 4,8 13,6%

Compreensão da Linguagem Acadêmica 4,1 4,6 12,4%

Projeto Integrador 4,2 4,6 9,4%

Plataforma (Blackboard) 4,2 4,6 9,3%

Total Geral 4,0 4,6 14,4%

UNIAMÉRICA - ENFERMAGEM NOTURNO - ASPECTOS

PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Gestão 4,7 4,7 0,6%

Relacionamento 4,8 4,7 -1,4%

Satisfação 4,8 4,7 -2,3%

Total Geral 4,8 4,7 -1,0%

UNIAMÉRICA - ENFERMAGEM NOTURNO - ASPECTOS

COORDENAÇÃO



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Satisfação 4,3 4,6 8,3%

Relacionamento 4,5 4,9 8,2%

Planejamento 4,4 4,7 7,1%

Didática 4,4 4,6 6,3%

Orientação 4,4 4,7 5,9%

Aderência ao Modelo Educacional Uniamérica 4,5 4,7 5,4%

Total Geral 4,4 4,7 6,8%

UNIAMÉRICA - ENFERMAGEM NOTURNO - ASPECTOS

PROFESSORES



Engenharia Ambiental
Noturno



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Tenho disponível o cronograma do desafio/módulo com datas, prazos e descrição das 

etapas e entregas a serem realizadas?
40,0% 100,0% 150,0%

Sou orientado com clareza em todas as etapas do meu projeto integrador e meu 

orientador participa ativamente deste processo?
2,0 4,8 140,0%

Tenho clareza de como serei avaliado? 2,3 4,8 108,7%

Me sinto motivado a propor soluções inovadoras e bem embasadas em meus projetos 

integradores pelo meu professor orientador?
2,5 4,6 84,0%

Percebo que a atividade proposta para o desafio/módulo foi pensada e organizada com 

antecedência?
2,7 4,8 77,8%

Consigo associar os conteúdos de aprendizagem disponibilizados na plataforma 

(Blackboard) com as atividades propostas em sala de aula?
2,6 4,4 69,2%

Consigo compreender a explicação e orientação do professor para executar as 

atividades de sala e resolver as demandas do meu desafio?
2,8 4,6 64,3%

Consigo ler, compreender e resolver as atividades propostas nas unidades de 

aprendizagem?
2,9 4,6 58,6%

Os conteúdos de aprendizagem (Unidade de aprendizagem e outros), disponibilizados na 

plataforma (Blackboard), estão postados com antecedência e de forma organizada?
2,9 4,6 58,6%

A forma como os conteúdos e práticas são abordados em sala/laboratórios de aula é a 

maneira que acontece no dia a dia da profissão?
3,1 4,6 48,4%

Consigo entender o vocabulário utilizado pelo professor durante a aula? 3,3 4,8 45,5%

Entendo os objetivos do desafio/módulo e consigo executar as etapas da solução? 3,2 4,6 43,8%

Consigo associar a atividade proposta em sala com a resolução do meu 

desafio/módulo?
3,3 4,6 39,4%

UNIAMÉRICA - ENGENHARIA AMBIENTAL NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Com a execução do desafio/módulo, consigo visualizar a aplicabilidade dos conteúdos 

no cotidiano da minha futura profissão?
3,5 4,6 31,4%

Os projetos integradores que realizei trouxeram novos aprendizados e me estimularam 

buscar novos conteúdos além das Unidades de Aprendizagem?
3,5 4,6 31,4%

Tenho desenvolvido novas competências ao longo dos projetos integradores que 

realizei?
3,6 4,6 27,8%

Você está satisfeito com a oferta do CPP na modalidade EAD (Online)? 3,3 4,2 27,3%

Consigo compreender a linguagem utilizada nas unidades de aprendizagem? 3,7 4,6 24,3%

Entendo que os conteúdos abordados nos desafios/módulo são relevantes para minha 

formação profissional?
3,6 4,4 22,2%

Os projetos integradores que realizei até agora são relevantes para a minha prática 

profissional e empregabilidade?
3,8 4,6 21,1%

Tenho facilidade para utilizar a plataforma (Blackboard)? 4,3 4,8 11,6%

Fora da faculdade você dispõe de acesso à Internet para estudar? 90,0% 100,0% 11,1%

Os conteúdos e atividades do seu CPP, cumprem os objetivos de aprendizagem 

propostos?
4,1 4,4 7,3%

Você possui Notebook ou Netbook? 100,0% 100,0% 0,0%

A metododologia de desenvolvimento do CPP contribuiu para uma aprendizagem 

efetiva?
- 4,2 -

As questões objetivas da Unidade e as postadas no fórum contribuem para uma 

aprendizagem efetiva?
3,7 - -

Total Geral 3,2 4,6 42,6%

UNIAMÉRICA - ENGENHARIA AMBIENTAL NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

A coordenação do curso demonstra eficiência e 

agilidade no encaminhamento e resolução dos 
3,1 5,0 60,0%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação da 

coordenação onde 1 significa muito insatisfeito e 5 

significa muito satisfeito.

3,6 4,8 33,3%

A coordenação é acessível, conversa e mantém bom 

relacionamento com os alunos?
4,6 5,0 8,1%

Total Geral 3,8 4,9 30,4%

UNIAMÉRICA - ENGENHARIA AMBIENTAL NOTURNO - COORDENAÇÃO



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Percebo que as atividades do desafio/módulo, propostas pelo professor são 

pensadas e organizadas com antecedência?
2,6 4,8 89,1%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação do professor neste 

módulo/desafio, onde 1 significa muito insatisfeito e 5 muito satisfeito.
2,6 4,7 84,5%

O professor consegue orientar as atividades/desafios em sala? (Instrui sobre 

o que precisa ser feito, acompanha o desenvolvimento da atividade/desafio, 

faz contribuições para melhoria e resolução da atividade/desafio).

2,8 5,0 80,0%

Consigo associar as atividades de sala como um meio para resolver as 

demandas do meu Desafio/Módulo?
2,8 4,8 74,0%

O Professor consegue organizar a atividade do desafio/módulo com início, 

meio e fim, reservando tempo adequado para o feedback/discussão do que 

foi realizado em sala?

2,9 5,0 73,1%

Percebo que o professor demonstra domínio (conhecimento) dos temas 

relacionados as atividades propostas?
2,9 4,8 67,3%

O professor é acessível, conversa com a turma e mantém bom 

relacionamento com os alunos?
3,2 5,0 55,2%

O professor consegue dar orientações sobre o Modelo e Metodologia de 

Aprendizagem da Uniamérica? 
3,1 4,7 51,5%

Consigo compreender o vocabulário utilizado pelo professor durante as 

atividades?
3,7 5,0 36,4%

Total Geral 2,9 4,9 66,1%

UNIAMÉRICA - ENGENHARIA AMBIENTAL NOTURNO - PROFESSORES



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Planejamento 2,5 4,8 92,0%

Unidades de Aprendizagem 2,8 4,5 61,9%

Projeto Integrador 3,1 4,6 50,6%

Compreensão da Linguagem Acadêmica 3,3 4,7 42,9%

Desafios/Atividades Módulo 3,3 4,6 36,5%

CPP 3,7 4,3 15,3%

Plataforma (Blackboard) 4,3 4,8 11,6%

Total Geral 3,2 4,6 42,6%

UNIAMÉRICA - ENGENHARIA AMBIENTAL - ASPECTOS

PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Gestão 3,1 5,0 60,0%

Satisfação 3,6 4,8 33,3%

Relacionamento 4,6 5,0 8,1%

Total Geral 3,8 4,9 30,4%

UNIAMÉRICA - ENGENHARIA AMBIENTAL NOTURNO - ASPECTOS

COORDENAÇÃO



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Satisfação 2,6 4,7 84,5%

Planejamento 2,7 4,9 80,6%

Orientação 2,8 5,0 80,0%

Didática 3,1 4,9 57,3%

Relacionamento 3,2 5,0 55,2%

Aderência ao Modelo Educacional Uniamérica 3,1 4,7 51,5%

Total Geral 2,9 4,9 66,1%

UNIAMÉRICA - ENGENHARIA AMBIENTAL NOTURNO - ASPECTOS

PROFESSORES



Engenharia Civil
Noturno



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Sou orientado com clareza em todas as etapas do meu projeto integrador e meu 

orientador participa ativamente deste processo?
3,2 4,2 32,0%

Tenho clareza de como serei avaliado? 3,0 4,0 31,9%

Consigo associar os conteúdos de aprendizagem disponibilizados na plataforma 

(Blackboard) com as atividades propostas em sala de aula?
3,2 4,1 27,5%

Percebo que a atividade proposta para o desafio/módulo foi pensada e organizada 

com antecedência?
3,3 4,2 24,8%

Os conteúdos de aprendizagem (Unidade de aprendizagem e outros), disponibilizados 

na plataforma (Blackboard), estão postados com antecedência e de forma 

organizada?

3,4 4,1 21,8%

Consigo ler, compreender e resolver as atividades propostas nas unidades de 

aprendizagem?
3,4 4,0 18,8%

Consigo associar a atividade proposta em sala com a resolução do meu 

desafio/módulo?
3,7 4,3 16,3%

Entendo os objetivos do desafio/módulo e consigo executar as etapas da solução? 3,7 4,3 16,2%

Tenho disponível o cronograma do desafio/módulo com datas, prazos e descrição das 

etapas e entregas a serem realizadas?
0,8 0,9 14,8%

Você está satisfeito com a oferta do CPP na modalidade EAD (Online)? 3,6 4,1 14,4%

Me sinto motivado a propor soluções inovadoras e bem embasadas em meus projetos 

integradores pelo meu professor orientador?
3,6 4,0 13,3%

Consigo compreender a linguagem utilizada nas unidades de aprendizagem? 3,7 4,2 13,0%

Os conteúdos e atividades do seu CPP, cumprem os objetivos de aprendizagem 

propostos?
3,8 4,2 11,5%

UNIAMÉRICA - ENGENHARIA CIVIL NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Consigo compreender a explicação e orientação do professor para executar as 

atividades de sala e resolver as demandas do meu desafio?
4,0 4,4 10,9%

Tenho facilidade para utilizar a plataforma (Blackboard)? 3,8 4,2 9,5%

Consigo entender o vocabulário utilizado pelo professor durante a aula? 4,1 4,4 8,2%

Os projetos integradores que realizei trouxeram novos aprendizados e me 

estimularam buscar novos conteúdos além das Unidades de Aprendizagem?
4,0 4,3 8,0%

Tenho desenvolvido novas competências ao longo dos projetos integradores que 

realizei?
4,0 4,3 7,9%

Com a execução do desafio/módulo, consigo visualizar a aplicabilidade dos conteúdos 

no cotidiano da minha futura profissão?
4,0 4,3 7,5%

A forma como os conteúdos e práticas são abordados em sala/laboratórios de aula é 

a maneira que acontece no dia a dia da profissão?
3,8 4,1 7,4%

Os projetos integradores que realizei até agora são relevantes para a minha prática 

profissional e empregabilidade?
4,0 4,3 6,6%

Entendo que os conteúdos abordados nos desafios/módulo são relevantes para minha 

formação profissional?
4,2 4,3 3,7%

Fora da faculdade você dispõe de acesso à Internet para estudar? 93,3% 96,0% 2,9%

Você possui Notebook ou Netbook? 1,0 0,9 -2,8%

A metododologia de desenvolvimento do CPP contribuiu para uma aprendizagem 

efetiva?
- 4,1 -

As questões objetivas da Unidade e as postadas no fórum contribuem para uma 

aprendizagem efetiva?
3,8 - -

Total Geral 3,7 4,2 14,0%

UNIAMÉRICA - ENGENHARIA CIVIL NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

A coordenação do curso demonstra eficiência e agilidade no 

encaminhamento e resolução dos problemas?
3,7 4,2 11,8%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação da coordenação onde 1 

significa muito insatisfeito e 5 significa muito satisfeito.
3,7 4,0 7,4%

A coordenação é acessível, conversa e mantém bom relacionamento 

com os alunos?
3,9 4,2 7,3%

Total Geral 3,8 4,1 8,8%

UNIAMÉRICA - ENGENHARIA CIVIL NOTURNO - COORDENAÇÃO



Pergunta 2019/1 2019/2 %

O Professor consegue organizar a atividade do desafio/módulo com 

início, meio e fim, reservando tempo adequado para o 

feedback/discussão do que foi realizado em sala?

4,0 4,7 19,2%

O professor consegue orientar as atividades/desafios em sala? 

(Instrui sobre o que precisa ser feito, acompanha o desenvolvimento 

da atividade/desafio, faz contribuições para melhoria e resolução da 

atividade/desafio).

4,1 4,8 18,0%

Consigo associar as atividades de sala como um meio para resolver 

as demandas do meu Desafio/Módulo?
4,1 4,8 16,5%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação do professor neste 

módulo/desafio, onde 1 significa muito insatisfeito e 5 muito 

satisfeito.

4,1 4,7 15,5%

O professor consegue dar orientações sobre o Modelo e 

Metodologia de Aprendizagem da Uniamérica? 
4,0 4,7 15,4%

Percebo que as atividades do desafio/módulo, propostas pelo 

professor são pensadas e organizadas com antecedência?
4,0 4,7 15,4%

Percebo que o professor demonstra domínio (conhecimento) dos 

temas relacionados as atividades propostas?
4,2 4,8 14,9%

Consigo compreender o vocabulário utilizado pelo professor durante 

as atividades?
4,2 4,7 12,9%

O professor é acessível, conversa com a turma e mantém bom 

relacionamento com os alunos?
4,3 4,8 11,1%

Total Geral 4,1 4,7 15,4%

UNIAMÉRICA - ENGENHARIA CIVIL NOTURNO - PROFESSORES



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Planejamento 3,2 4,1 28,2%

Unidades de Aprendizagem 3,3 4,1 22,6%

Projeto Integrador 3,8 4,2 12,7%

CPP 3,7 4,1 12,1%

Compreensão da Linguagem Acadêmica 3,9 4,3 10,7%

Desafios/Atividades Módulo 3,9 4,3 10,0%

Plataforma (Blackboard) 3,8 4,2 9,5%

Total Geral 3,7 4,2 14,0%

UNIAMÉRICA - ENGENHARIA CIVIL - ASPECTOS

PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Gestão 3,7 4,2 11,8%

Satisfação 3,7 4,0 7,4%

Relacionamento 3,9 4,2 7,3%

Total Geral 3,8 4,1 8,8%

UNIAMÉRICA - ENGENHARIA CIVIL NOTURNO - ASPECTOS

COORDENAÇÃO



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Orientação 4,1 4,8 18,0%

Planejamento 4,0 4,7 17,3%

Satisfação 4,1 4,7 15,5%

Aderência ao Modelo Educacional Uniamérica 4,0 4,7 15,4%

Didática 4,2 4,8 14,8%

Relacionamento 4,3 4,8 11,1%

Total Geral 4,1 4,7 15,4%

UNIAMÉRICA - ENGENHARIA CIVIL NOTURNO - ASPECTOS

PROFESSORES



Engenharia de Produção
Noturno



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Os projetos integradores que realizei trouxeram novos aprendizados e me 

estimularam buscar novos conteúdos além das Unidades de Aprendizagem?
3,5 4,4 26,8%

Você está satisfeito com a oferta do CPP na modalidade EAD (Online)? 3,3 4,1 25,0%

Você possui Notebook ou Netbook? 70,0% 87,5% 25,0%

Me sinto motivado a propor soluções inovadoras e bem embasadas em meus 

projetos integradores pelo meu professor orientador?
3,5 4,3 23,2%

Tenho desenvolvido novas competências ao longo dos projetos integradores 

que realizei?
3,6 4,4 21,5%

Consigo compreender a explicação e orientação do professor para executar as 

atividades de sala e resolver as demandas do meu desafio?
3,4 4,1 19,5%

Consigo associar a atividade proposta em sala com a resolução do meu 

desafio/módulo?
3,4 3,9 17,5%

Os projetos integradores que realizei até agora são relevantes para a minha 

prática profissional e empregabilidade?
3,9 4,5 15,4%

Percebo que a atividade proposta para o desafio/módulo foi pensada e 

organizada com antecedência?
3,3 3,8 15,4%

Consigo ler, compreender e resolver as atividades propostas nas unidades de 

aprendizagem?
3,2 3,6 15,1%

Entendo que os conteúdos abordados nos desafios/módulo são relevantes para 

minha formação profissional?
3,9 4,4 13,8%

A forma como os conteúdos e práticas são abordados em sala/laboratórios de 

aula é a maneira que acontece no dia a dia da profissão?
3,5 3,9 12,5%

Consigo associar os conteúdos de aprendizagem disponibilizados na plataforma 

(Blackboard) com as atividades propostas em sala de aula?
3,4 3,8 11,9%

UNIAMÉRICA - ENGENHARIA DE PRODUÇÃO NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Entendo os objetivos do desafio/módulo e consigo executar as etapas da 

solução?
3,6 4,0 11,1%

Fora da faculdade você dispõe de acesso à Internet para estudar? 90,0% 100,0% 11,1%

Sou orientado com clareza em todas as etapas do meu projeto integrador e 

meu orientador participa ativamente deste processo?
3,6 3,9 10,9%

Com a execução do desafio/módulo, consigo visualizar a aplicabilidade dos 

conteúdos no cotidiano da minha futura profissão?
3,9 4,3 10,4%

Consigo entender o vocabulário utilizado pelo professor durante a aula? 3,8 4,2 10,2%

Tenho facilidade para utilizar a plataforma (Blackboard)? 3,8 4,2 10,2%

Consigo compreender a linguagem utilizada nas unidades de aprendizagem? 3,7 4,0 9,6%

Os conteúdos de aprendizagem (Unidade de aprendizagem e outros), 

disponibilizados na plataforma (Blackboard), estão postados com antecedência 

e de forma organizada?

3,9 4,2 8,8%

Tenho clareza de como serei avaliado? 3,5 3,5 1,4%

Tenho disponível o cronograma do desafio/módulo com datas, prazos e 

descrição das etapas e entregas a serem realizadas?
90,0% 87,5% -2,8%

Os conteúdos e atividades do seu CPP, cumprem os objetivos de aprendizagem 

propostos?
4,1 3,9 -4,3%

A metododologia de desenvolvimento do CPP contribuiu para uma 

aprendizagem efetiva?
- 3,9 -

As questões objetivas da Unidade e as postadas no fórum contribuem para uma 

aprendizagem efetiva?
3,7 - -

Total Geral 3,6 4,1 13,1%

UNIAMÉRICA - ENGENHARIA DE PRODUÇÃO NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

A coordenação é acessível, conversa e mantém bom 

relacionamento com os alunos?
4,1 4,3 3,9%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação da coordenação onde 

1 significa muito insatisfeito e 5 significa muito satisfeito.
4,0 3,6 -10,3%

A coordenação do curso demonstra eficiência e agilidade no 

encaminhamento e resolução dos problemas?
4,3 3,6 -14,2%

Total Geral 4,1 3,8 -6,9%

UNIAMÉRICA - ENGENHARIA DE PRODUÇÃO NOTURNO - COORDENAÇÃO



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação do professor neste 

módulo/desafio, onde 1 significa muito insatisfeito e 5 muito satisfeito.
3,7 4,1 11,3%

O Professor consegue organizar a atividade do desafio/módulo com 

início, meio e fim, reservando tempo adequado para o 

feedback/discussão do que foi realizado em sala?

3,7 4,1 11,2%

Percebo que as atividades do desafio/módulo, propostas pelo professor 

são pensadas e organizadas com antecedência?
3,8 4,2 10,0%

Consigo compreender o vocabulário utilizado pelo professor durante as 

atividades?
3,7 4,1 9,4%

Percebo que o professor demonstra domínio (conhecimento) dos temas 

relacionados as atividades propostas?
4,0 4,3 7,7%

O professor é acessível, conversa com a turma e mantém bom 

relacionamento com os alunos?
4,0 4,3 7,1%

Consigo associar as atividades de sala como um meio para resolver as 

demandas do meu Desafio/Módulo?
3,9 4,2 6,8%

O professor consegue orientar as atividades/desafios em sala? (Instrui 

sobre o que precisa ser feito, acompanha o desenvolvimento da 

atividade/desafio, faz contribuições para melhoria e resolução da 

atividade/desafio).

3,9 4,1 6,5%

O professor consegue dar orientações sobre o Modelo e Metodologia de 

Aprendizagem da Uniamérica? 
4,1 4,3 4,2%

Total Geral 3,9 4,2 8,2%

UNIAMÉRICA - ENGENHARIA DE PRODUÇÃO NOTURNO - PROFESSORES



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Projeto Integrador 3,6 4,3 19,5%

Desafios/Atividades Módulo 3,6 4,1 13,0%

Compreensão da Linguagem Acadêmica 3,6 4,1 12,9%

Unidades de Aprendizagem 3,5 3,9 11,7%

Plataforma (Blackboard) 3,8 4,2 10,2%

Planejamento 3,4 3,6 8,2%

CPP 3,7 4,0 8,0%

Total Geral 3,6 4,1 13,1%

UNIAMÉRICA - ENGENHARIA DE PRODUÇÃO NOTURNO - ASPECTOS

PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Relacionamento 4,1 4,3 3,9%

Satisfação 4,0 3,6 -10,3%

Gestão 4,3 3,6 -14,2%

Total Geral 4,1 3,8 -6,9%

UNIAMÉRICA - ENGENHARIA DE PRODUÇÃO NOTURNO - ASPECTOS

COORDENAÇÃO



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Satisfação 3,7 4,1 11,3%

Planejamento 3,7 4,1 10,6%

Didática 3,9 4,2 7,9%

Relacionamento 4,0 4,3 7,1%

Orientação 3,9 4,1 6,5%

Aderência ao Modelo Educacional Uniamérica 4,1 4,3 4,2%

Total Geral 3,9 4,2 8,2%

UNIAMÉRICA - ENGENHARIA DE PRODUÇÃO NOTURNO - ASPECTOS

PROFESSORES



Engenharia de Software
Noturno



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Você está satisfeito com a oferta do CPP na modalidade EAD (Online)? 2,9 3,9 34,1%

Os conteúdos e atividades do seu CPP, cumprem os objetivos de 

aprendizagem propostos?
3,2 3,9 23,3%

Consigo associar os conteúdos de aprendizagem disponibilizados na 

plataforma (Blackboard) com as atividades propostas em sala de aula?
3,4 3,9 16,0%

Os conteúdos de aprendizagem (Unidade de aprendizagem e outros), 

disponibilizados na plataforma (Blackboard), estão postados com 

antecedência e de forma organizada?

3,4 3,9 16,0%

Sou orientado com clareza em todas as etapas do meu projeto integrador e 

meu orientador participa ativamente deste processo?
3,2 3,7 14,6%

Consigo ler, compreender e resolver as atividades propostas nas unidades de 

aprendizagem?
3,3 3,8 14,5%

Tenho desenvolvido novas competências ao longo dos projetos integradores 

que realizei?
3,5 4,0 14,3%

Consigo compreender a linguagem utilizada nas unidades de aprendizagem? 3,8 4,3 14,0%

Os projetos integradores que realizei até agora são relevantes para a minha 

prática profissional e empregabilidade?
3,5 3,9 12,7%

Tenho disponível o cronograma do desafio/módulo com datas, prazos e 

descrição das etapas e entregas a serem realizadas?
70,0% 77,8% 11,1%

Consigo compreender a explicação e orientação do professor para executar 

as atividades de sala e resolver as demandas do meu desafio?
3,9 4,2 8,3%

A forma como os conteúdos e práticas são abordados em sala/laboratórios 

de aula é a maneira que acontece no dia a dia da profissão?
3,8 4,1 8,2%

Consigo entender o vocabulário utilizado pelo professor durante a aula? 4,1 4,4 7,0%

UNIAMÉRICA - ENGENHARIA DE SOFTWARE NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Os projetos integradores que realizei trouxeram novos aprendizados e me 

estimularam buscar novos conteúdos além das Unidades de Aprendizagem?
3,7 3,9 6,6%

Me sinto motivado a propor soluções inovadoras e bem embasadas em meus 

projetos integradores pelo meu professor orientador?
3,5 3,7 6,3%

Entendo que os conteúdos abordados nos desafios/módulo são relevantes 

para minha formação profissional?
4,2 4,3 3,2%

Tenho facilidade para utilizar a plataforma (Blackboard)? 3,4 3,5 2,9%

Consigo associar a atividade proposta em sala com a resolução do meu 

desafio/módulo?
4,0 4,1 2,8%

Percebo que a atividade proposta para o desafio/módulo foi pensada e 

organizada com antecedência?
3,8 3,9 2,3%

Tenho clareza de como serei avaliado? 3,6 3,6 0,3%

Fora da faculdade você dispõe de acesso à Internet para estudar? 100,0% 100,0% 0,0%

Entendo os objetivos do desafio/módulo e consigo executar as etapas da 

solução?
4,1 4,1 -1,1%

Com a execução do desafio/módulo, consigo visualizar a aplicabilidade dos 

conteúdos no cotidiano da minha futura profissão?
4,3 4,2 -3,1%

Você possui Notebook ou Netbook? 100,0% 88,9% -11,1%

A metododologia de desenvolvimento do CPP contribuiu para uma 

aprendizagem efetiva?
- 4,1 -

As questões objetivas da Unidade e as postadas no fórum contribuem para 

uma aprendizagem efetiva?
3,0 - -

Total Geral 3,6 4,0 10,0%

UNIAMÉRICA - ENGENHARIA DE SOFTWARE NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

A coordenação é acessível, conversa e mantém bom 

relacionamento com os alunos?
4,3 4,4 2,3%

A coordenação do curso demonstra eficiência e agilidade no 

encaminhamento e resolução dos problemas?
4,2 4,2 -1,0%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação da coordenação onde 1 

significa muito insatisfeito e 5 significa muito satisfeito.
4,2 4,2 -1,1%

Total Geral 4,3 4,3 0,1%

UNIAMÉRICA - ENGENHARIA DE SOFTWARE NOTURNO - COORDENAÇÃO



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Consigo associar as atividades de sala como um meio para 

resolver as demandas do meu Desafio/Módulo?
4,5 4,2 -6,6%

O professor consegue dar orientações sobre o Modelo e 

Metodologia de Aprendizagem da Uniamérica? 
4,7 4,3 -9,1%

Percebo que o professor demonstra domínio (conhecimento) dos 

temas relacionados as atividades propostas?
4,8 4,3 -9,9%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação do professor neste 

módulo/desafio, onde 1 significa muito insatisfeito e 5 muito 

satisfeito.

4,6 4,2 -10,1%

Consigo compreender o vocabulário utilizado pelo professor 

durante as atividades?
4,6 4,2 -10,1%

O professor é acessível, conversa com a turma e mantém bom 

relacionamento com os alunos?
4,9 4,3 -12,2%

O professor consegue orientar as atividades/desafios em sala? 

(Instrui sobre o que precisa ser feito, acompanha o 

desenvolvimento da atividade/desafio, faz contribuições para 

melhoria e resolução da atividade/desafio).

4,8 4,2 -12,4%

Percebo que as atividades do desafio/módulo, propostas pelo 

professor são pensadas e organizadas com antecedência?
4,7 4,1 -14,0%

O Professor consegue organizar a atividade do desafio/módulo 

com início, meio e fim, reservando tempo adequado para o 

feedback/discussão do que foi realizado em sala?

4,8 4,0 -16,3%

Total Geral 4,7 4,2 -11,2%

UNIAMÉRICA - ENGENHARIA DE SOFTWARE NOTURNO - PROFESSORES



Aspecto 2019/1 2019/2 %

CPP 3,0 4,0 30,6%

Unidades de Aprendizagem 3,4 3,9 15,5%

Projeto Integrador 3,5 3,9 10,8%

Compreensão da Linguagem Acadêmica 3,9 4,3 9,7%

Plataforma (Blackboard) 3,4 3,5 2,9%

Desafios/Atividades Módulo 4,1 4,2 1,9%

Planejamento 3,7 3,8 1,4%

Total Geral 3,6 4,0 10,0%

UNIAMÉRICA - ENGENHARIA DE SOFTWARE NOTURNO - ASPECTOS

PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Relacionamento 4,3 4,4 2,3%

Gestão 4,2 4,2 -1,0%

Satisfação 4,2 4,2 -1,1%

Total Geral 4,3 4,3 0,1%

UNIAMÉRICA - ENGENHARIA DE SOFTWARE NOTURNO - ASPECTOS

COORDENAÇÃO



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Didática 4,6 4,2 -8,9%

Aderência ao Modelo Educacional Uniamérica 4,7 4,3 -9,1%

Satisfação 4,6 4,2 -10,1%

Relacionamento 4,9 4,3 -12,2%

Orientação 4,8 4,2 -12,4%

Planejamento 4,8 4,0 -15,1%

Total Geral 4,7 4,2 -11,2%

UNIAMÉRICA - ENGENHARIA DE SOFTWARE NOTURNO - ASPECTOS

PROFESSORES



Farmácia
Matutino



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Você está satisfeito com a oferta do CPP na modalidade EAD (Online)? 2,4 4,0 63,6%

Consigo ler, compreender e resolver as atividades propostas nas unidades de 

aprendizagem?
3,1 4,5 44,6%

Os conteúdos e atividades do seu CPP, cumprem os objetivos de aprendizagem 

propostos?
3,2 4,5 39,7%

Sou orientado com clareza em todas as etapas do meu projeto integrador e meu 

orientador participa ativamente deste processo?
3,0 4,0 33,3%

Com a execução do desafio/módulo, consigo visualizar a aplicabilidade dos conteúdos 

no cotidiano da minha futura profissão?
3,4 4,5 30,6%

Me sinto motivado a propor soluções inovadoras e bem embasadas em meus projetos 

integradores pelo meu professor orientador?
3,1 4,0 28,6%

A forma como os conteúdos e práticas são abordados em sala/laboratórios de aula é a 

maneira que acontece no dia a dia da profissão?
4,0 4,5 12,5%

Consigo associar os conteúdos de aprendizagem disponibilizados na plataforma 

(Blackboard) com as atividades propostas em sala de aula?
4,0 4,5 12,5%

Entendo os objetivos do desafio/módulo e consigo executar as etapas da solução? 4,0 4,5 12,5%

Os conteúdos de aprendizagem (Unidade de aprendizagem e outros), disponibilizados 

na plataforma (Blackboard), estão postados com antecedência e de forma organizada?
4,0 4,5 12,5%

Tenho desenvolvido novas competências ao longo dos projetos integradores que 

realizei?
4,0 4,5 12,5%

Tenho facilidade para utilizar a plataforma (Blackboard)? 4,0 4,5 12,5%

Você possui Notebook ou Netbook? 88,9% 100,0% 12,5%

UNIAMÉRICA - FARMÁCIA MATUTINO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Consigo compreender a linguagem utilizada nas unidades de aprendizagem? 4,2 4,5 6,6%

Os projetos integradores que realizei trouxeram novos aprendizados e me estimularam 

buscar novos conteúdos além das Unidades de Aprendizagem?
4,2 4,5 6,6%

Consigo associar a atividade proposta em sala com a resolução do meu 

desafio/módulo?
4,4 4,5 1,3%

Consigo compreender a explicação e orientação do professor para executar as 

atividades de sala e resolver as demandas do meu desafio?
4,4 4,5 1,3%

Fora da faculdade você dispõe de acesso à Internet para estudar? 100,0% 100,0% 0,0%

Tenho disponível o cronograma do desafio/módulo com datas, prazos e descrição das 

etapas e entregas a serem realizadas?
100,0% 100,0% 0,0%

Entendo que os conteúdos abordados nos desafios/módulo são relevantes para minha 

formação profissional?
4,6 4,5 -1,2%

Os projetos integradores que realizei até agora são relevantes para a minha prática 

profissional e empregabilidade?
4,7 4,5 -3,6%

Tenho clareza de como serei avaliado? 4,2 4,0 -5,3%

Consigo entender o vocabulário utilizado pelo professor durante a aula? 4,8 4,5 -5,8%

Percebo que a atividade proposta para o desafio/módulo foi pensada e organizada 

com antecedência?
4,4 4,0 -10,0%

A metododologia de desenvolvimento do CPP contribuiu para uma aprendizagem 

efetiva?
- 4,5 -

As questões objetivas da Unidade e as postadas no fórum contribuem para uma 

aprendizagem efetiva?
3,3 - -

Total Geral 3,9 4,4 12,6%

UNIAMÉRICA - FARMÁCIA MATUTINO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação da coordenação onde 1 

significa muito insatisfeito e 5 significa muito satisfeito.
4,3 4,5 5,9%

A coordenação do curso demonstra eficiência e agilidade no 

encaminhamento e resolução dos problemas?
4,6 4,8 2,7%

A coordenação é acessível, conversa e mantém bom relacionamento 

com os alunos?
4,6 4,8 2,7%

Total Geral 4,5 4,7 3,7%

UNIAMÉRICA - FARMÁCIA MATUTINO - COORDENAÇÃO



Pergunta 2019/1 2019/2 %

O professor consegue orientar as atividades/desafios em sala? (Instrui 

sobre o que precisa ser feito, acompanha o desenvolvimento da 

atividade/desafio, faz contribuições para melhoria e resolução da 

atividade/desafio).

2,4 4,8 95,6%

O professor é acessível, conversa com a turma e mantém bom 

relacionamento com os alunos?
2,9 5,0 75,0%

O professor consegue dar orientações sobre o Modelo e Metodologia 

de Aprendizagem da Uniamérica? 
3,0 4,8 58,3%

Percebo que o professor demonstra domínio (conhecimento) dos temas 

relacionados as atividades propostas?
3,3 5,0 52,2%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação do professor neste 

módulo/desafio, onde 1 significa muito insatisfeito e 5 muito satisfeito.
3,0 4,5 50,0%

Consigo associar as atividades de sala como um meio para resolver as 

demandas do meu Desafio/Módulo?
3,0 4,5 50,0%

O Professor consegue organizar a atividade do desafio/módulo com 

início, meio e fim, reservando tempo adequado para o 

feedback/discussão do que foi realizado em sala?

3,4 4,8 38,5%

Consigo compreender o vocabulário utilizado pelo professor durante as 

atividades?
3,3 4,5 37,0%

Percebo que as atividades do desafio/módulo, propostas pelo professor 

são pensadas e organizadas com antecedência?
3,4 3,8 9,4%

Total Geral 3,1 4,6 49,7%

UNIAMÉRICA - FARMÁCIA MATUTINO - PROFESSORES



Aspecto 2019/1 2019/2 %

CPP 3,0 4,3 44,4%

Unidades de Aprendizagem 3,7 4,5 21,5%

Projeto Integrador 3,8 4,3 13,2%

Plataforma (Blackboard) 4,0 4,5 12,5%

Desafios/Atividades Módulo 4,1 4,5 10,1%

Compreensão da Linguagem Acadêmica 4,5 4,5 0,4%

Planejamento 4,3 4,0 -7,7%

Total Geral 3,9 4,4 12,6%

UNIAMÉRICA - FARMÁCIA MATUTINO - ASPECTOS

PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Satisfação 4,3 4,5 5,9%

Gestão 4,6 4,8 2,7%

Relacionamento 4,6 4,8 2,7%

Total Geral 4,5 4,7 3,7%

UNIAMÉRICA - FARMÁCIA MATUTINO - ASPECTOS

COORDENAÇÃO



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Orientação 2,4 4,8 95,6%

Relacionamento 2,9 5,0 75,0%

Aderência ao Modelo Educacional Uniamérica 3,0 4,8 58,3%

Satisfação 3,0 4,5 50,0%

Didática 3,2 4,7 46,3%

Planejamento 3,4 4,3 24,0%

Total Geral 3,1 4,6 49,7%

UNIAMÉRICA - FARMÁCIA MATUTINO - ASPECTOS

PROFESSORES



Farmácia
Noturno



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Consigo ler, compreender e resolver as atividades propostas nas unidades de 

aprendizagem?
3,2 4,2 32,6%

Você está satisfeito com a oferta do CPP na modalidade EAD (Online)? 3,6 4,4 23,8%

Sou orientado com clareza em todas as etapas do meu projeto integrador e meu 

orientador participa ativamente deste processo?
3,9 4,7 20,0%

Tenho disponível o cronograma do desafio/módulo com datas, prazos e descrição das 

etapas e entregas a serem realizadas?
72,2% 86,7% 20,0%

A forma como os conteúdos e práticas são abordados em sala/laboratórios de aula é a 

maneira que acontece no dia a dia da profissão?
3,9 4,5 16,6%

Tenho facilidade para utilizar a plataforma (Blackboard)? 3,9 4,5 15,0%

Os conteúdos e atividades do seu CPP, cumprem os objetivos de aprendizagem propostos? 3,9 4,5 14,9%

Os projetos integradores que realizei trouxeram novos aprendizados e me estimularam 

buscar novos conteúdos além das Unidades de Aprendizagem?
4,2 4,7 13,6%

Me sinto motivado a propor soluções inovadoras e bem embasadas em meus projetos 

integradores pelo meu professor orientador?
4,1 4,6 13,4%

Percebo que a atividade proposta para o desafio/módulo foi pensada e organizada com 

antecedência?
4,1 4,6 13,4%

Com a execução do desafio/módulo, consigo visualizar a aplicabilidade dos conteúdos no 

cotidiano da minha futura profissão?
4,0 4,5 13,3%

Entendo os objetivos do desafio/módulo e consigo executar as etapas da solução? 4,1 4,6 11,9%

Consigo compreender a explicação e orientação do professor para executar as atividades 

de sala e resolver as demandas do meu desafio?
4,3 4,8 10,8%

UNIAMÉRICA - FARMÁCIA NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Entendo que os conteúdos abordados nos desafios/módulo são relevantes para minha 

formação profissional?
4,2 4,7 10,5%

Os projetos integradores que realizei até agora são relevantes para a minha prática 

profissional e empregabilidade?
4,2 4,7 10,5%

Os conteúdos de aprendizagem (Unidade de aprendizagem e outros), disponibilizados na 

plataforma (Blackboard), estão postados com antecedência e de forma organizada?
4,1 4,5 10,3%

Consigo entender o vocabulário utilizado pelo professor durante a aula? 4,4 4,8 9,4%

Tenho desenvolvido novas competências ao longo dos projetos integradores que realizei? 4,3 4,7 9,2%

Consigo compreender a linguagem utilizada nas unidades de aprendizagem? 4,0 4,3 8,3%

Consigo associar os conteúdos de aprendizagem disponibilizados na plataforma 

(Blackboard) com as atividades propostas em sala de aula?
4,1 4,4 7,0%

Consigo associar a atividade proposta em sala com a resolução do meu desafio/módulo? 4,3 4,5 6,0%

Fora da faculdade você dispõe de acesso à Internet para estudar? 94,4% 100,0% 5,9%

Tenho clareza de como serei avaliado? 4,2 4,5 5,8%

Você possui Notebook ou Netbook? 100,0% 100,0% 0,0%

A metododologia de desenvolvimento do CPP contribuiu para uma aprendizagem efetiva? - 4,4 -

As questões objetivas da Unidade e as postadas no fórum contribuem para uma 

aprendizagem efetiva?
3,6 - -

Total Geral 4,0 4,6 13,2%

UNIAMÉRICA - FARMÁCIA NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

A coordenação é acessível, conversa e mantém bom relacionamento 

com os alunos?
4,6 4,2 -8,5%

A coordenação do curso demonstra eficiência e agilidade no 

encaminhamento e resolução dos problemas?
4,6 4,1 -11,4%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação da coordenação onde 1 

significa muito insatisfeito e 5 significa muito satisfeito.
4,5 3,9 -14,6%

Total Geral 4,6 4,1 -11,5%

UNIAMÉRICA - FARMÁCIA NOTURNO - COORDENAÇÃO



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Consigo associar as atividades de sala como um meio para resolver as 

demandas do meu Desafio/Módulo?
4,3 4,9 12,5%

O professor é acessível, conversa com a turma e mantém bom 

relacionamento com os alunos?
4,4 4,9 11,2%

O Professor consegue organizar a atividade do desafio/módulo com 

início, meio e fim, reservando tempo adequado para o 

feedback/discussão do que foi realizado em sala?

4,4 4,9 9,9%

O professor consegue orientar as atividades/desafios em sala? (Instrui 

sobre o que precisa ser feito, acompanha o desenvolvimento da 

atividade/desafio, faz contribuições para melhoria e resolução da 

atividade/desafio).

4,4 4,9 9,9%

Percebo que o professor demonstra domínio (conhecimento) dos temas 

relacionados as atividades propostas?
4,5 4,9 7,3%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação do professor neste 

módulo/desafio, onde 1 significa muito insatisfeito e 5 muito satisfeito.
4,4 4,6 6,3%

O professor consegue dar orientações sobre o Modelo e Metodologia de 

Aprendizagem da Uniamérica? 
4,5 4,8 5,7%

Percebo que as atividades do desafio/módulo, propostas pelo professor 

são pensadas e organizadas com antecedência?
4,6 4,9 4,9%

Consigo compreender o vocabulário utilizado pelo professor durante as 

atividades?
4,6 4,8 3,3%

Total Geral 4,5 4,8 7,8%

UNIAMÉRICA - FARMÁCIA NOTURNO - PROFESSORES



Aspecto 2019/1 2019/2 %

CPP 3,7 4,4 20,6%

Unidades de Aprendizagem 3,8 4,4 15,3%

Plataforma (Blackboard) 3,9 4,5 15,0%

Projeto Integrador 4,1 4,7 13,2%

Desafios/Atividades Módulo 4,1 4,6 11,5%

Planejamento 4,1 4,5 9,5%

Compreensão da Linguagem Acadêmica 4,2 4,6 9,5%

Total Geral 4,0 4,6 13,2%

UNIAMÉRICA - FARMÁCIA NOTURNO - ASPECTOS

PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Relacionamento 4,6 4,2 -8,5%

Gestão 4,6 4,1 -11,4%

Satisfação 4,5 3,9 -14,6%

Total Geral 4,6 4,1 -11,5%

UNIAMÉRICA - FARMÁCIA NOTURNO - ASPECTOS

COORDENAÇÃO



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Relacionamento 4,4 4,9 11,2%

Orientação 4,4 4,9 9,9%

Didática 4,5 4,8 7,6%

Planejamento 4,5 4,9 7,3%

Satisfação 4,4 4,6 6,3%

Aderência ao Modelo Educacional Uniamérica 4,5 4,8 5,7%

Total Geral 4,5 4,8 7,8%

UNIAMÉRICA - FARMÁCIA NOTURNO - ASPECTOS

PROFESSORES



Fisioterapia
Matutino



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Você está satisfeito com a oferta do CPP na modalidade EAD (Online)? 2,3 4,0 73,6%

Você possui Notebook ou Netbook? 0,9 1,0 9,5%

Tenho disponível o cronograma do desafio/módulo com datas, prazos e descrição das 

etapas e entregas a serem realizadas?
0,9 0,9 7,3%

Os conteúdos e atividades do seu CPP, cumprem os objetivos de aprendizagem propostos? 3,6 3,9 7,1%

Sou orientado com clareza em todas as etapas do meu projeto integrador e meu orientador 

participa ativamente deste processo?
3,7 4,0 7,0%

Os projetos integradores que realizei trouxeram novos aprendizados e me estimularam 

buscar novos conteúdos além das Unidades de Aprendizagem?
4,0 4,1 3,3%

Tenho clareza de como serei avaliado? 4,0 4,1 3,3%

Fora da faculdade você dispõe de acesso à Internet para estudar? 0,9 0,9 2,2%

Percebo que a atividade proposta para o desafio/módulo foi pensada e organizada com 

antecedência?
3,8 3,9 1,1%

Me sinto motivado a propor soluções inovadoras e bem embasadas em meus projetos 

integradores pelo meu professor orientador?
4,0 4,0 0,0%

Os projetos integradores que realizei até agora são relevantes para a minha prática 

profissional e empregabilidade?
4,0 4,0 0,0%

Consigo entender o vocabulário utilizado pelo professor durante a aula? 4,4 4,4 -0,8%

Tenho desenvolvido novas competências ao longo dos projetos integradores que realizei? 417,4% 413,3% -1,0%

Os conteúdos de aprendizagem (Unidade de aprendizagem e outros), disponibilizados na 

plataforma (Blackboard), estão postados com antecedência e de forma organizada?
3,9 3,8 -1,8%

UNIAMÉRICA - FISIOTERAPIA MATUTINO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Consigo compreender a linguagem utilizada nas unidades de aprendizagem? 4,0 3,9 -3,3%

Consigo associar os conteúdos de aprendizagem disponibilizados na plataforma 

(Blackboard) com as atividades propostas em sala de aula?
3,9 3,7 -3,5%

Entendo que os conteúdos abordados nos desafios/módulo são relevantes para minha 

formação profissional?
4,0 3,8 -4,0%

Consigo ler, compreender e resolver as atividades propostas nas unidades de aprendizagem? 3,6 3,4 -4,6%

A forma como os conteúdos e práticas são abordados em sala/laboratórios de aula é a 

maneira que acontece no dia a dia da profissão?
4,1 3,9 -4,8%

Com a execução do desafio/módulo, consigo visualizar a aplicabilidade dos conteúdos no 

cotidiano da minha futura profissão?
400,0% 373,3% -6,7%

Entendo os objetivos do desafio/módulo e consigo executar as etapas da solução? 4,0 3,7 -7,3%

Tenho facilidade para utilizar a plataforma (Blackboard)? 447,8% 413,3% -7,7%

Consigo associar a atividade proposta em sala com a resolução do meu desafio/módulo? 4,1 3,7 -8,7%

Consigo compreender a explicação e orientação do professor para executar as atividades 

de sala e resolver as demandas do meu desafio?
4,3 3,9 -9,5%

A metododologia de desenvolvimento do CPP contribuiu para uma aprendizagem efetiva? - 3,9 -

As questões objetivas da Unidade e as postadas no fórum contribuem para uma 

aprendizagem efetiva?
3,3 - -

Total Geral 3,9 3,9 0,6%

UNIAMÉRICA - FISIOTERAPIA MATUTINO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

A coordenação é acessível, conversa e mantém bom 

relacionamento com os alunos?
4,6 4,6 -0,2%

A coordenação do curso demonstra eficiência e agilidade no 

encaminhamento e resolução dos problemas?
4,7 4,6 -0,8%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação da coordenação onde 1 

significa muito insatisfeito e 5 significa muito satisfeito.
4,6 4,6 -1,0%

Total Geral 4,6 4,6 -0,6%

UNIAMÉRICA - FISIOTERAPIA MATUTINO - COORDENAÇÃO



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Percebo que o professor demonstra domínio (conhecimento) dos temas 

relacionados as atividades propostas?
4,7 4,9 3,5%

Consigo associar as atividades de sala como um meio para resolver as 

demandas do meu Desafio/Módulo?
4,6 4,7 3,3%

O professor é acessível, conversa com a turma e mantém bom 

relacionamento com os alunos?
4,6 4,8 2,9%

Consigo compreender o vocabulário utilizado pelo professor durante as 

atividades?
4,8 4,9 2,2%

O professor consegue orientar as atividades/desafios em sala? (Instrui 

sobre o que precisa ser feito, acompanha o desenvolvimento da 

atividade/desafio, faz contribuições para melhoria e resolução da 

atividade/desafio).

4,6 4,7 2,0%

O professor consegue dar orientações sobre o Modelo e Metodologia de 

Aprendizagem da Uniamérica? 
4,7 4,8 1,6%

O Professor consegue organizar a atividade do desafio/módulo com início, 

meio e fim, reservando tempo adequado para o feedback/discussão do 

que foi realizado em sala?

4,7 4,8 1,6%

Percebo que as atividades do desafio/módulo, propostas pelo professor 

são pensadas e organizadas com antecedência?
4,7 4,7 0,7%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação do professor neste 

módulo/desafio, onde 1 significa muito insatisfeito e 5 muito satisfeito.
4,8 4,7 -0,5%

Total Geral 4,7 4,8 1,9%

UNIAMÉRICA - FISIOTERAPIA MATUTINO - PROFESSORES



Aspecto 2019/1 2019/2 %

CPP 3,1 3,9 27,9%

Planejamento 3,9 4,0 2,2%

Projeto Integrador 4,0 4,1 1,8%

Unidades de Aprendizagem 3,8 3,6 -3,3%

Compreensão da Linguagem Acadêmica 4,3 4,1 -4,6%

Desafios/Atividades Módulo 4,0 3,8 -6,3%

Plataforma (Blackboard) 4,5 4,1 -7,7%

Total Geral 3,9 3,9 0,6%

UNIAMÉRICA - FISIOTERAPIA MATUTINO - ASPECTOS

PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Relacionamento 4,6 4,6 -0,2%

Gestão 4,7 4,6 -0,8%

Satisfação 4,6 4,6 -1,0%

Total Geral 4,6 4,6 -0,6%

UNIAMÉRICA - FISIOTERAPIA MATUTINO - ASPECTOS

COORDENAÇÃO



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Didática 4,7 4,8 3,0%

Relacionamento 4,6 4,8 2,9%

Orientação 4,6 4,7 2,0%

Aderência ao Modelo Educacional Uniamérica 4,7 4,8 1,6%

Planejamento 4,7 4,8 1,2%

Satisfação 4,8 4,7 -0,5%

Total Geral 4,7 4,8 1,9%

UNIAMÉRICA - FISIOTERAPIA MATUTINO - ASPECTOS

PROFESSORES



Fisioterapia
Noturno



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Consigo ler, compreender e resolver as atividades propostas nas unidades de 

aprendizagem?
2,6 3,5 33,3%

Tenho clareza de como serei avaliado? 2,9 3,8 32,5%

Você está satisfeito com a oferta do CPP na modalidade EAD (Online)? 3,1 4,1 30,0%

Os conteúdos e atividades do seu CPP, cumprem os objetivos de aprendizagem 

propostos?
3,3 4,1 26,9%

Tenho disponível o cronograma do desafio/módulo com datas, prazos e 

descrição das etapas e entregas a serem realizadas?
77,5% 96,9% 25,0%

Me sinto motivado a propor soluções inovadoras e bem embasadas em meus 

projetos integradores pelo meu professor orientador?
3,3 4,0 23,1%

Sou orientado com clareza em todas as etapas do meu projeto integrador e meu 

orientador participa ativamente deste processo?
3,4 4,1 21,3%

Consigo compreender a linguagem utilizada nas unidades de aprendizagem? 3,4 4,0 18,5%

Consigo associar a atividade proposta em sala com a resolução do meu 

desafio/módulo?
3,3 3,7 12,6%

Percebo que a atividade proposta para o desafio/módulo foi pensada e 

organizada com antecedência?
3,3 3,7 12,6%

Entendo que os conteúdos abordados nos desafios/módulo são relevantes para 

minha formação profissional?
3,4 3,8 12,1%

A forma como os conteúdos e práticas são abordados em sala/laboratórios de 

aula é a maneira que acontece no dia a dia da profissão?
3,4 3,8 10,4%

Entendo os objetivos do desafio/módulo e consigo executar as etapas da 

solução?
3,1 3,4 10,0%

Tenho desenvolvido novas competências ao longo dos projetos integradores que 

realizei?
4,0 4,3 9,3%

UNIAMÉRICA - FISIOTERAPIA NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Tenho facilidade para utilizar a plataforma (Blackboard)? 3,6 3,9 9,3%

Consigo associar os conteúdos de aprendizagem disponibilizados na plataforma 

(Blackboard) com as atividades propostas em sala de aula?
3,0 3,3 9,2%

Consigo compreender a explicação e orientação do professor para executar as 

atividades de sala e resolver as demandas do meu desafio?
3,9 4,2 8,8%

Consigo entender o vocabulário utilizado pelo professor durante a aula? 4,1 4,4 7,6%

Os projetos integradores que realizei trouxeram novos aprendizados e me 

estimularam buscar novos conteúdos além das Unidades de Aprendizagem?
4,0 4,2 6,0%

Os projetos integradores que realizei até agora são relevantes para a minha 

prática profissional e empregabilidade?
4,1 4,3 5,1%

Com a execução do desafio/módulo, consigo visualizar a aplicabilidade dos 

conteúdos no cotidiano da minha futura profissão?
3,5 3,7 3,7%

Você possui Notebook ou Netbook? 97,5% 100,0% 2,6%

Fora da faculdade você dispõe de acesso à Internet para estudar? 95,0% 93,8% -1,3%

Os conteúdos de aprendizagem (Unidade de aprendizagem e outros), 

disponibilizados na plataforma (Blackboard), estão postados com antecedência e 

de forma organizada?

3,5 3,5 -1,6%

A metododologia de desenvolvimento do CPP contribuiu para uma aprendizagem 

efetiva?
- 4,0 -

As questões objetivas da Unidade e as postadas no fórum contribuem para uma 

aprendizagem efetiva?
3,2 - -

Total Geral 3,4 3,9 14,1%

UNIAMÉRICA - FISIOTERAPIA NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

A coordenação do curso demonstra eficiência e agilidade no 

encaminhamento e resolução dos problemas?
4,2 4,4 5,8%

A coordenação é acessível, conversa e mantém bom 

relacionamento com os alunos?
4,3 4,5 5,5%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação da coordenação 

onde 1 significa muito insatisfeito e 5 significa muito 

satisfeito.

4,1 4,4 5,3%

Total Geral 4,2 4,4 5,5%

UNIAMÉRICA - FISIOTERAPIA NOTURNO - COORDENAÇÃO



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação do professor neste 

módulo/desafio, onde 1 significa muito insatisfeito e 5 muito satisfeito.
4,3 4,6 8,7%

Consigo associar as atividades de sala como um meio para resolver as 

demandas do meu Desafio/Módulo?
4,1 4,5 10,7%

Consigo compreender o vocabulário utilizado pelo professor durante as 

atividades?
4,5 4,7 4,4%

O professor consegue dar orientações sobre o Modelo e Metodologia 

de Aprendizagem da Uniamérica? 
4,2 4,7 12,8%

O Professor consegue organizar a atividade do desafio/módulo com 

início, meio e fim, reservando tempo adequado para o 

feedback/discussão do que foi realizado em sala?

4,2 4,6 9,4%

O professor consegue orientar as atividades/desafios em sala? (Instrui 

sobre o que precisa ser feito, acompanha o desenvolvimento da 

atividade/desafio, faz contribuições para melhoria e resolução da 

atividade/desafio).

4,3 4,6 7,4%

O professor é acessível, conversa com a turma e mantém bom 

relacionamento com os alunos?
4,5 4,7 3,8%

Percebo que as atividades do desafio/módulo, propostas pelo professor 

são pensadas e organizadas com antecedência?
4,1 4,6 11,4%

Percebo que o professor demonstra domínio (conhecimento) dos temas 

relacionados as atividades propostas?
4,4 4,7 6,3%

Total Geral 4,3 4,6 8,2%

UNIAMÉRICA - FISIOTERAPIA NOTURNO - PROFESSORES



Aspecto 2019/1 2019/2 %

CPP 3,2 4,1 27,9%

Planejamento 3,1 3,8 22,0%

Projeto Integrador 3,7 4,2 12,3%

Unidades de Aprendizagem 3,0 3,4 12,0%

Compreensão da Linguagem Acadêmica 3,8 4,2 11,2%

Desafios/Atividades Módulo 3,4 3,7 9,7%

Plataforma (Blackboard) 3,6 3,9 9,3%

Total Geral 3,4 3,9 14,1%

UNIAMÉRICA - FISIOTERAPIA NOTURNO - ASPECTOS

PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Gestão 4,2 4,4 5,8%

Relacionamento 4,3 4,5 5,5%

Satisfação 4,1 4,4 5,3%

Total Geral 4,2 4,4 5,5%

UNIAMÉRICA - FISIOTERAPIA NOTURNO - ASPECTOS

COORDENAÇÃO



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Aderência ao Modelo Educacional Uniamérica 4,2 4,7 12,8%

Planejamento 4,2 4,6 10,4%

Satisfação 4,3 4,6 8,7%

Orientação 4,3 4,6 7,4%

Didática 4,3 4,6 7,0%

Relacionamento 4,5 4,7 3,8%

Total Geral 4,3 4,6 8,2%

UNIAMÉRICA - FISIOTERAPIA NOTURNO - ASPECTOS

PROFESSORES



História
Noturno



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Tenho disponível o cronograma do desafio/módulo com datas, prazos e descrição das 

etapas e entregas a serem realizadas?
33,3% 100,0% 200,0%

Você está satisfeito com a oferta do CPP na modalidade EAD (Online)? 3,7 4,6 25,5%

Tenho facilidade para utilizar a plataforma (Blackboard)? 4,0 4,8 20,0%

Os projetos integradores que realizei até agora são relevantes para a minha prática 

profissional e empregabilidade?
4,7 4,8 2,9%

Consigo ler, compreender e resolver as atividades propostas nas unidades de 

aprendizagem?
4,3 4,4 1,5%

Fora da faculdade você dispõe de acesso à Internet para estudar? 100,0% 100,0% 0,0%

Você possui Notebook ou Netbook? 100,0% 100,0% 0,0%

Com a execução do desafio/módulo, consigo visualizar a aplicabilidade dos conteúdos 

no cotidiano da minha futura profissão?
4,7 4,6 -1,4%

Percebo que a atividade proposta para o desafio/módulo foi pensada e organizada com 

antecedência?
4,7 4,6 -1,4%

Consigo entender o vocabulário utilizado pelo professor durante a aula? 5,0 4,8 -4,0%

Me sinto motivado a propor soluções inovadoras e bem embasadas em meus projetos 

integradores pelo meu professor orientador?
5,0 4,8 -4,0%

Sou orientado com clareza em todas as etapas do meu projeto integrador e meu 

orientador participa ativamente deste processo?
5,0 4,8 -4,0%

Tenho clareza de como serei avaliado? 5,0 4,8 -4,0%

Os conteúdos e atividades do seu CPP, cumprem os objetivos de aprendizagem 

propostos?
4,0 3,8 -5,0%

UNIAMÉRICA - HISTÓRIA NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Os conteúdos de aprendizagem (Unidade de aprendizagem e outros), disponibilizados na 

plataforma (Blackboard), estão postados com antecedência e de forma organizada?
4,7 4,4 -5,7%

Consigo associar a atividade proposta em sala com a resolução do meu 

desafio/módulo?
5,0 4,6 -8,0%

Consigo associar os conteúdos de aprendizagem disponibilizados na plataforma 

(Blackboard) com as atividades propostas em sala de aula?
5,0 4,6 -8,0%

Entendo que os conteúdos abordados nos desafios/módulo são relevantes para minha 

formação profissional?
5,0 4,6 -8,0%

Os projetos integradores que realizei trouxeram novos aprendizados e me estimularam 

buscar novos conteúdos além das Unidades de Aprendizagem?
5,0 4,6 -8,0%

Tenho desenvolvido novas competências ao longo dos projetos integradores que 

realizei?
5,0 4,6 -8,0%

Entendo os objetivos do desafio/módulo e consigo executar as etapas da solução? 4,7 4,2 -10,0%

Consigo compreender a explicação e orientação do professor para executar as 

atividades de sala e resolver as demandas do meu desafio?
5,0 4,4 -12,0%

A forma como os conteúdos e práticas são abordados em sala/laboratórios de aula é a 

maneira que acontece no dia a dia da profissão?
5,0 4,2 -16,0%

Consigo compreender a linguagem utilizada nas unidades de aprendizagem? 5,0 4,2 -16,0%

A metododologia de desenvolvimento do CPP contribuiu para uma aprendizagem 

efetiva?
- 3,8 -

As questões objetivas da Unidade e as postadas no fórum contribuem para uma 

aprendizagem efetiva?
3,7 - -

Total Geral 4,7 4,5 -3,9%

UNIAMÉRICA - HISTÓRIA NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

A coordenação do curso demonstra eficiência e agilidade no 

encaminhamento e resolução dos problemas?
5,0 5,0 0,0%

A coordenação é acessível, conversa e mantém bom 

relacionamento com os alunos?
5,0 5,0 0,0%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação da coordenação onde 1 

significa muito insatisfeito e 5 significa muito satisfeito.
5,0 4,8 -4,0%

Total Geral 5,0 4,9 -1,3%

UNIAMÉRICA - HISTÓRIA NOTURNO - COORDENAÇÃO



Pergunta 2019/1 2019/2 %

O professor consegue orientar as atividades/desafios em sala? 

(Instrui sobre o que precisa ser feito, acompanha o desenvolvimento 

da atividade/desafio, faz contribuições para melhoria e resolução da 

atividade/desafio).

4,0 4,6 15,0%

O professor é acessível, conversa com a turma e mantém bom 

relacionamento com os alunos?
4,7 5,0 7,1%

O Professor consegue organizar a atividade do desafio/módulo com 

início, meio e fim, reservando tempo adequado para o 

feedback/discussão do que foi realizado em sala?

4,0 4,2 5,0%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação do professor neste 

módulo/desafio, onde 1 significa muito insatisfeito e 5 muito 

satisfeito.

4,3 4,4 1,5%

Consigo associar as atividades de sala como um meio para resolver 

as demandas do meu Desafio/Módulo?
4,3 4,4 1,5%

O professor consegue dar orientações sobre o Modelo e 

Metodologia de Aprendizagem da Uniamérica? 
4,3 4,4 1,5%

Percebo que as atividades do desafio/módulo, propostas pelo 

professor são pensadas e organizadas com antecedência?
4,3 4,4 1,5%

Consigo compreender o vocabulário utilizado pelo professor 

durante as atividades?
4,7 4,6 -1,4%

Percebo que o professor demonstra domínio (conhecimento) dos 

temas relacionados as atividades propostas?
4,3 4,2 -3,1%

Total Geral 4,3 4,5 3,1%

UNIAMÉRICA - HISTÓRIA NOTURNO - PROFESSORES



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Plataforma (Blackboard) 4,0 4,8 20,0%

CPP 3,8 4,1 7,6%

Planejamento 4,8 4,7 -2,8%

Unidades de Aprendizagem 4,7 4,5 -4,3%

Projeto Integrador 4,9 4,7 -4,3%

Desafios/Atividades Módulo 4,9 4,4 -8,8%

Compreensão da Linguagem Acadêmica 5,0 4,5 -10,7%

Total Geral 4,7 4,5 -3,9%

UNIAMÉRICA - HISTÓRIA NOTURNO - ASPECTOS

PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Gestão 5,0 5,0 0,0%

Relacionamento 5,0 5,0 0,0%

Satisfação 5,0 4,8 -4,0%

Total Geral 5,0 4,9 -1,3%

UNIAMÉRICA - HISTÓRIA NOTURNO - ASPECTOS

COORDENAÇÃO



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Orientação 4,0 4,6 15,0%

Relacionamento 4,7 5,0 7,1%

Planejamento 4,2 4,3 3,2%

Aderência ao Modelo Educacional Uniamérica 4,3 4,4 1,5%

Satisfação 4,3 4,4 1,5%

Didática 4,4 4,4 -1,0%

Total Geral 4,3 4,5 3,1%

UNIAMÉRICA - HISTÓRIA NOTURNO - ASPECTOS

PROFESSORES



Jornalismo
Noturno



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Consigo associar a atividade proposta em sala com a resolução do meu desafio/módulo? 3,0 4,3 41,7%

Você está satisfeito com a oferta do CPP na modalidade EAD (Online)? 3,0 4,3 41,7%

Consigo entender o vocabulário utilizado pelo professor durante a aula? 2,5 3,5 40,0%

Consigo compreender a linguagem utilizada nas unidades de aprendizagem? 3,5 4,8 35,7%

Consigo ler, compreender e resolver as atividades propostas nas unidades de 

aprendizagem?
3,5 4,5 28,6%

Consigo associar os conteúdos de aprendizagem disponibilizados na plataforma 

(Blackboard) com as atividades propostas em sala de aula?
3,0 3,8 25,0%

Os conteúdos e atividades do seu CPP, cumprem os objetivos de aprendizagem propostos? 3,0 3,8 25,0%

Sou orientado com clareza em todas as etapas do meu projeto integrador e meu orientador 

participa ativamente deste processo?
3,0 3,8 25,0%

Os conteúdos de aprendizagem (Unidade de aprendizagem e outros), disponibilizados na 

plataforma (Blackboard), estão postados com antecedência e de forma organizada?
3,5 4,3 21,4%

Os projetos integradores que realizei até agora são relevantes para a minha prática 

profissional e empregabilidade?
4,0 4,8 18,8%

Os projetos integradores que realizei trouxeram novos aprendizados e me estimularam 

buscar novos conteúdos além das Unidades de Aprendizagem?
4,0 4,5 12,5%

Tenho desenvolvido novas competências ao longo dos projetos integradores que realizei? 4,0 4,5 12,5%

Consigo compreender a explicação e orientação do professor para executar as atividades 

de sala e resolver as demandas do meu desafio?
3,0 3,3 8,3%

UNIAMÉRICA - JORNALISMO NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Entendo os objetivos do desafio/módulo e consigo executar as etapas da solução? 3,5 3,8 7,1%

Me sinto motivado a propor soluções inovadoras e bem embasadas em meus projetos 

integradores pelo meu professor orientador?
3,5 3,8 7,1%

Entendo que os conteúdos abordados nos desafios/módulo são relevantes para minha 

formação profissional?
4,0 4,3 6,3%

Fora da faculdade você dispõe de acesso à Internet para estudar? 100,0% 100,0% 0,0%

Você possui Notebook ou Netbook? 100,0% 100,0% 0,0%

A forma como os conteúdos e práticas são abordados em sala/laboratórios de aula é a 

maneira que acontece no dia a dia da profissão?
4,5 4,0 -11,1%

Com a execução do desafio/módulo, consigo visualizar a aplicabilidade dos conteúdos no 

cotidiano da minha futura profissão?
4,0 3,5 -12,5%

Tenho facilidade para utilizar a plataforma (Blackboard)? 4,0 3,5 -12,5%

Tenho clareza de como serei avaliado? 3,0 2,3 -25,0%

Percebo que a atividade proposta para o desafio/módulo foi pensada e organizada com 

antecedência?
4,0 2,8 -31,3%

Tenho disponível o cronograma do desafio/módulo com datas, prazos e descrição das 

etapas e entregas a serem realizadas?
100,0% 25,0% -75,0%

A metododologia de desenvolvimento do CPP contribuiu para uma aprendizagem efetiva? - 3,5 -

As questões objetivas da Unidade e as postadas no fórum contribuem para uma 

aprendizagem efetiva?
3,5 - -

Total Geral 3,5 3,9 10,4%

UNIAMÉRICA - JORNALISMO NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação da coordenação onde 1 

significa muito insatisfeito e 5 significa muito satisfeito.
1,0 3,0 200,0%

A coordenação do curso demonstra eficiência e agilidade no 

encaminhamento e resolução dos problemas?
2,0 3,0 50,0%

A coordenação é acessível, conversa e mantém bom relacionamento 

com os alunos?
3,0 4,0 33,3%

Total Geral 2,0 3,3 66,7%

UNIAMÉRICA - JORNALISMO NOTURNO - COORDENAÇÃO



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Consigo associar as atividades de sala como um meio para resolver as 

demandas do meu Desafio/Módulo?
2,5 5,0 100,0%

Consigo compreender o vocabulário utilizado pelo professor durante 

as atividades?
2,5 5,0 100,0%

O Professor consegue organizar a atividade do desafio/módulo com 

início, meio e fim, reservando tempo adequado para o 

feedback/discussão do que foi realizado em sala?

2,5 5,0 100,0%

O professor é acessível, conversa com a turma e mantém bom 

relacionamento com os alunos?
2,5 5,0 100,0%

Percebo que as atividades do desafio/módulo, propostas pelo 

professor são pensadas e organizadas com antecedência?
2,5 5,0 100,0%

Percebo que o professor demonstra domínio (conhecimento) dos 

temas relacionados as atividades propostas?
2,5 5,0 100,0%

O professor consegue orientar as atividades/desafios em sala? (Instrui 

sobre o que precisa ser feito, acompanha o desenvolvimento da 

atividade/desafio, faz contribuições para melhoria e resolução da 

atividade/desafio).

2,5 4,7 86,7%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação do professor neste 

módulo/desafio, onde 1 significa muito insatisfeito e 5 muito 

satisfeito.

2,5 4,3 73,3%

O professor consegue dar orientações sobre o Modelo e Metodologia 

de Aprendizagem da Uniamérica? 
2,5 4,3 73,3%

Total Geral 2,5 4,8 92,6%

UNIAMÉRICA - JORNALISMO NOTURNO - PROFESSORES



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Compreensão da Linguagem Acadêmica 3,0 3,8 27,8%

Unidades de Aprendizagem 3,3 4,2 25,0%

CPP 3,2 3,8 21,1%

Projeto Integrador 3,7 4,3 14,9%

Desafios/Atividades Módulo 3,8 4,0 3,9%

Plataforma (Blackboard) 4,0 3,5 -12,5%

Planejamento 3,5 2,5 -28,6%

Total Geral 3,5 3,9 10,4%

UNIAMÉRICA - JORNALISMO NOTURNO - ASPECTOS

PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Satisfação 1,0 3,0 200,0%

Gestão 2,0 3,0 50,0%

Relacionamento 3,0 4,0 33,3%

Total Geral 2,0 3,3 66,7%

UNIAMÉRICA - JORNALISMO NOTURNO - ASPECTOS

COORDENAÇÃO



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Didática 2,5 5,0 100,0%

Planejamento 2,5 5,0 100,0%

Relacionamento 2,5 5,0 100,0%

Orientação 2,5 4,7 86,7%

Aderência ao Modelo Educacional Uniamérica 2,5 4,3 73,3%

Satisfação 2,5 4,3 73,3%

Total Geral 2,5 4,8 92,6%

UNIAMÉRICA - JORNALISMO NOTURNO - ASPECTOS

PROFESSORES



Medicina Veterinária
Noturno



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Fora da faculdade você dispõe de acesso à Internet para estudar? 87,5% 100,0% 14,3%

Consigo associar a atividade proposta em sala com a resolução do meu desafio/módulo? 4,3 4,6 7,6%

Tenho desenvolvido novas competências ao longo dos projetos integradores que 

realizei?
4,1 4,4 7,4%

Os conteúdos e atividades do seu CPP, cumprem os objetivos de aprendizagem 

propostos?
4,0 4,3 7,1%

Com a execução do desafio/módulo, consigo visualizar a aplicabilidade dos conteúdos 

no cotidiano da minha futura profissão?
4,6 4,9 5,0%

Consigo associar os conteúdos de aprendizagem disponibilizados na plataforma 

(Blackboard) com as atividades propostas em sala de aula?
4,0 4,1 3,6%

Consigo ler, compreender e resolver as atividades propostas nas unidades de 

aprendizagem?
4,1 4,1 0,4%

Tenho facilidade para utilizar a plataforma (Blackboard)? 4,5 4,4 -1,6%

Você possui Notebook ou Netbook? 87,5% 85,7% -2,0%

Me sinto motivado a propor soluções inovadoras e bem embasadas em meus projetos 

integradores pelo meu professor orientador?
4,3 4,1 -2,5%

Entendo que os conteúdos abordados nos desafios/módulo são relevantes para minha 

formação profissional?
5,0 4,9 -2,9%

Tenho clareza de como serei avaliado? 4,1 4,0 -3,0%

Você está satisfeito com a oferta do CPP na modalidade EAD (Online)? 4,1 4,0 -3,0%

Tenho disponível o cronograma do desafio/módulo com datas, prazos e descrição das 

etapas e entregas a serem realizadas?
75,0% 71,4% -4,8%

UNIAMÉRICA - MEDICINA VETERINÁRIA NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Os projetos integradores que realizei até agora são relevantes para a minha prática 

profissional e empregabilidade?
4,8 4,4 -6,8%

Percebo que a atividade proposta para o desafio/módulo foi pensada e organizada com 

antecedência?
4,4 4,0 -8,6%

A forma como os conteúdos e práticas são abordados em sala/laboratórios de aula é a 

maneira que acontece no dia a dia da profissão?
4,5 4,0 -11,1%

Entendo os objetivos do desafio/módulo e consigo executar as etapas da solução? 4,5 4,0 -11,1%

Os conteúdos de aprendizagem (Unidade de aprendizagem e outros), disponibilizados na 

plataforma (Blackboard), estão postados com antecedência e de forma organizada?
4,8 4,1 -12,8%

Os projetos integradores que realizei trouxeram novos aprendizados e me estimularam 

buscar novos conteúdos além das Unidades de Aprendizagem?
4,8 4,0 -15,8%

Consigo compreender a explicação e orientação do professor para executar as 

atividades de sala e resolver as demandas do meu desafio?
5,0 4,1 -17,1%

Consigo entender o vocabulário utilizado pelo professor durante a aula? 5,0 4,1 -17,1%

Sou orientado com clareza em todas as etapas do meu projeto integrador e meu 

orientador participa ativamente deste processo?
4,5 3,7 -17,5%

Consigo compreender a linguagem utilizada nas unidades de aprendizagem? 4,9 4,0 -17,9%

A metododologia de desenvolvimento do CPP contribuiu para uma aprendizagem 

efetiva?
- 4,0 -

As questões objetivas da Unidade e as postadas no fórum contribuem para uma 

aprendizagem efetiva?
4,5 - -

Total Geral 4,5 4,2 -6,3%

UNIAMÉRICA - MEDICINA VETERINÁRIA NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação da coordenação onde 1 

significa muito insatisfeito e 5 significa muito satisfeito.
4,7 3,7 -21,5%

A coordenação do curso demonstra eficiência e agilidade no 

encaminhamento e resolução dos problemas?
4,9 3,8 -21,8%

A coordenação é acessível, conversa e mantém bom relacionamento 4,9 3,7 -23,8%

Total Geral 4,8 3,7 -22,4%

UNIAMÉRICA - MEDICINA VETERINÁRIA NOTURNO - COORDENAÇÃO



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Percebo que o professor demonstra domínio (conhecimento) dos temas 

relacionados as atividades propostas?
4,5 4,4 -1,2%

O professor consegue dar orientações sobre o Modelo e Metodologia de 

Aprendizagem da Uniamérica? 
4,5 4,3 -3,5%

Consigo compreender o vocabulário utilizado pelo professor durante as 

atividades?
4,3 4,1 -4,0%

Percebo que as atividades do desafio/módulo, propostas pelo professor 

são pensadas e organizadas com antecedência?
4,3 4,1 -4,0%

O professor é acessível, conversa com a turma e mantém bom 

relacionamento com os alunos?
4,5 4,0 -10,2%

O Professor consegue organizar a atividade do desafio/módulo com 

início, meio e fim, reservando tempo adequado para o 

feedback/discussão do que foi realizado em sala?

4,6 4,1 -11,6%

Consigo associar as atividades de sala como um meio para resolver as 

demandas do meu Desafio/Módulo?
4,3 3,7 -13,4%

O professor consegue orientar as atividades/desafios em sala? (Instrui 

sobre o que precisa ser feito, acompanha o desenvolvimento da 

atividade/desafio, faz contribuições para melhoria e resolução da 

atividade/desafio).

4,5 3,8 -14,7%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação do professor neste 

módulo/desafio, onde 1 significa muito insatisfeito e 5 muito satisfeito.
4,5 3,8 -15,6%

Total Geral 4,4 4,0 -8,7%

UNIAMÉRICA - MEDICINA VETERINÁRIA NOTURNO - PROFESSORES



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Plataforma (Blackboard) 4,5 4,4 -1,6%

Desafios/Atividades Módulo 4,6 4,5 -2,6%

CPP 4,2 4,1 -2,7%

Unidades de Aprendizagem 4,3 4,1 -3,5%

Planejamento 4,3 4,0 -5,9%

Projeto Integrador 4,5 4,1 -7,4%

Compreensão da Linguagem Acadêmica 5,0 4,1 -17,4%

Total Geral 4,5 4,2 -6,3%

UNIAMÉRICA - MEDICINA VETERINÁRIA NOTURNO - ASPECTOS

PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Satisfação 4,7 3,7 -21,5%

Gestão 4,9 3,8 -21,8%

Relacionamento 4,9 3,7 -23,8%

Total Geral 4,8 3,7 -22,4%

UNIAMÉRICA - MEDICINA VETERINÁRIA NOTURNO - ASPECTOS

COORDENAÇÃO



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Aderência ao Modelo Educacional Uniamérica 4,5 4,3 -3,5%

Didática 4,3 4,1 -6,2%

Planejamento 4,5 4,1 -8,0%

Relacionamento 4,5 4,0 -10,2%

Orientação 4,5 3,8 -14,7%

Satisfação 4,5 3,8 -15,6%

Total Geral 4,4 4,0 -8,7%

UNIAMÉRICA - MEDICINA VETERINÁRIA NOTURNO - ASPECTOS

PROFESSORES



Mídias Digitais
Noturno



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Fora da faculdade você dispõe de acesso à Internet para estudar? 75,0% 100,0% 33,3%

Os projetos integradores que realizei trouxeram novos aprendizados e me estimularam 

buscar novos conteúdos além das Unidades de Aprendizagem?
3,0 3,8 25,0%

Me sinto motivado a propor soluções inovadoras e bem embasadas em meus projetos 

integradores pelo meu professor orientador?
3,3 4,0 23,1%

Tenho desenvolvido novas competências ao longo dos projetos integradores que realizei? 3,5 4,0 14,3%

Sou orientado com clareza em todas as etapas do meu projeto integrador e meu orientador 

participa ativamente deste processo?
2,8 3,0 9,1%

Os projetos integradores que realizei até agora são relevantes para a minha prática 

profissional e empregabilidade?
3,8 4,0 6,7%

Consigo compreender a explicação e orientação do professor para executar as atividades de 

sala e resolver as demandas do meu desafio?
3,5 3,5 0,0%

Consigo compreender a linguagem utilizada nas unidades de aprendizagem? 3,5 3,5 0,0%

Tenho disponível o cronograma do desafio/módulo com datas, prazos e descrição das 

etapas e entregas a serem realizadas?
75,0% 75,0% 0,0%

Você possui Notebook ou Netbook? 100,0% 100,0% 0,0%

Consigo associar a atividade proposta em sala com a resolução do meu desafio/módulo? 3,5 3,3 -7,1%

Tenho facilidade para utilizar a plataforma (Blackboard)? 3,0 2,8 -8,3%

Consigo entender o vocabulário utilizado pelo professor durante a aula? 4,3 3,8 -11,8%

Consigo associar os conteúdos de aprendizagem disponibilizados na plataforma 

(Blackboard) com as atividades propostas em sala de aula?
4,0 3,5 -12,5%

UNIAMÉRICA - MÍDIAS DIGITAIS NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Entendo que os conteúdos abordados nos desafios/módulo são relevantes para minha 

formação profissional?
4,0 3,5 -12,5%

Com a execução do desafio/módulo, consigo visualizar a aplicabilidade dos conteúdos no 

cotidiano da minha futura profissão?
3,8 3,3 -13,3%

Entendo os objetivos do desafio/módulo e consigo executar as etapas da solução? 3,5 3,0 -14,3%

A forma como os conteúdos e práticas são abordados em sala/laboratórios de aula é a 

maneira que acontece no dia a dia da profissão?
3,5 2,8 -21,4%

Percebo que a atividade proposta para o desafio/módulo foi pensada e organizada com 

antecedência?
3,5 2,8 -21,4%

Consigo ler, compreender e resolver as atividades propostas nas unidades de aprendizagem? 3,8 2,8 -26,7%

Os conteúdos de aprendizagem (Unidade de aprendizagem e outros), disponibilizados na 

plataforma (Blackboard), estão postados com antecedência e de forma organizada?
3,8 2,8 -26,7%

Tenho clareza de como serei avaliado? 2,5 1,8 -30,0%

Os conteúdos e atividades do seu CPP, cumprem os objetivos de aprendizagem propostos? 3,0 1,3 -58,3%

Você está satisfeito com a oferta do CPP na modalidade EAD (Online)? 2,5 1,0 -60,0%

A metododologia de desenvolvimento do CPP contribuiu para uma aprendizagem efetiva? - 1,0 -100,0%

As questões objetivas da Unidade e as postadas no fórum contribuem para uma 

aprendizagem efetiva?
2,3 - -100,0%

Total Geral 3,4 2,9 -12,5%

UNIAMÉRICA - MÍDIAS DIGITAIS NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

A coordenação do curso demonstra eficiência e agilidade no 

encaminhamento e resolução dos problemas?
3,0 4,2 40,0%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação da coordenação onde 1 

significa muito insatisfeito e 5 significa muito satisfeito.
3,3 4,4 32,0%

A coordenação é acessível, conversa e mantém bom 

relacionamento com os alunos?
4,7 4,8 2,9%

Total Geral 3,7 4,5 21,8%

UNIAMÉRICA - MÍDIAS DIGITAIS NOTURNO - COORDENAÇÃO



Pergunta 2019/1 2019/2 %

O Professor consegue organizar a atividade do desafio/módulo com 

início, meio e fim, reservando tempo adequado para o 

feedback/discussão do que foi realizado em sala?

3,0 2,5 -16,7%

O professor consegue orientar as atividades/desafios em sala? 

(Instrui sobre o que precisa ser feito, acompanha o 

desenvolvimento da atividade/desafio, faz contribuições para 

melhoria e resolução da atividade/desafio).

3,0 2,5 -16,7%

O professor é acessível, conversa com a turma e mantém bom 

relacionamento com os alunos?
3,0 2,5 -16,7%

Consigo compreender o vocabulário utilizado pelo professor 

durante as atividades?
4,0 3,3 -18,8%

Consigo associar as atividades de sala como um meio para resolver 

as demandas do meu Desafio/Módulo?
3,0 2,3 -25,0%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação do professor neste 

módulo/desafio, onde 1 significa muito insatisfeito e 5 muito 

satisfeito.

3,3 2,0 -40,0%

O professor consegue dar orientações sobre o Modelo e 

Metodologia de Aprendizagem da Uniamérica? 
3,3 2,0 -40,0%

Percebo que as atividades do desafio/módulo, propostas pelo 

professor são pensadas e organizadas com antecedência?
4,3 2,5 -42,3%

Percebo que o professor demonstra domínio (conhecimento) dos 

temas relacionados as atividades propostas?
4,3 2,0 -53,8%

Total Geral 3,5 2,4 -31,4%

UNIAMÉRICA - MÍDIAS DIGITAIS NOTURNO - PROFESSORES



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Projeto Integrador 3,3 3,8 15,4%

Compreensão da Linguagem Acadêmica 3,8 3,6 -4,4%

Plataforma (Blackboard) 3,0 2,8 -8,3%

Desafios/Atividades Módulo 3,7 3,2 -13,7%

Unidades de Aprendizagem 3,8 3,0 -21,7%

Planejamento 3,0 2,3 -25,0%

CPP 2,6 1,1 -58,1%

Total Geral 3,4 2,9 -12,5%

UNIAMÉRICA - MÍDIAS DIGITAIS NOTURNO - ASPECTOS

PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Gestão 3,0 4,2 40,0%

Satisfação 3,3 4,4 32,0%

Relacionamento 4,7 4,8 2,9%

Total Geral 3,7 4,5 21,8%

UNIAMÉRICA - MÍDIAS DIGITAIS NOTURNO - ASPECTOS

COORDENAÇÃO



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Orientação 3,0 2,5 -16,7%

Relacionamento 3,0 2,5 -16,7%

Planejamento 3,7 2,5 -31,8%

Didática 3,8 2,5 -33,8%

Aderência ao Modelo Educacional Uniamérica 3,3 2,0 -40,0%

Satisfação 3,3 2,0 -40,0%

Total Geral 3,5 2,4 -31,4%

UNIAMÉRICA - MÍDIAS DIGITAIS NOTURNO - ASPECTOS

PROFESSORES



Nutrição
Matutino



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Sou orientado com clareza em todas as etapas do meu projeto integrador e meu 

orientador participa ativamente deste processo?
2,9 4,4 51,7%

Tenho clareza de como serei avaliado? 3,2 4,4 35,3%

Percebo que a atividade proposta para o desafio/módulo foi pensada e organizada 

com antecedência?
3,4 4,4 31,7%

Consigo ler, compreender e resolver as atividades propostas nas unidades de 

aprendizagem?
3,1 4,0 30,1%

Consigo compreender a explicação e orientação do professor para executar as 

atividades de sala e resolver as demandas do meu desafio?
3,8 4,7 24,9%

Entendo os objetivos do desafio/módulo e consigo executar as etapas da solução? 3,6 4,4 20,1%

Consigo compreender a linguagem utilizada nas unidades de aprendizagem? 3,7 4,4 19,9%

Você está satisfeito com a oferta do CPP na modalidade EAD (Online)? 3,6 4,3 19,0%

Me sinto motivado a propor soluções inovadoras e bem embasadas em meus projetos 

integradores pelo meu professor orientador?
3,7 4,4 18,7%

Os conteúdos e atividades do seu CPP, cumprem os objetivos de aprendizagem 

propostos?
3,7 4,3 17,8%

Tenho disponível o cronograma do desafio/módulo com datas, prazos e descrição das 

etapas e entregas a serem realizadas?
81,5% 96,0% 17,8%

Com a execução do desafio/módulo, consigo visualizar a aplicabilidade dos conteúdos 

no cotidiano da minha futura profissão?
3,9 4,5 14,1%

Tenho desenvolvido novas competências ao longo dos projetos integradores que 

realizei?
4,0 4,6 14,0%

UNIAMÉRICA - NUTRIÇÃO MATUTINO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

A forma como os conteúdos e práticas são abordados em sala/laboratórios de aula é a 

maneira que acontece no dia a dia da profissão?
4,1 4,6 13,9%

Consigo associar a atividade proposta em sala com a resolução do meu 

desafio/módulo?
3,9 4,4 13,2%

Consigo entender o vocabulário utilizado pelo professor durante a aula? 4,1 4,6 12,9%

Os projetos integradores que realizei trouxeram novos aprendizados e me estimularam 

buscar novos conteúdos além das Unidades de Aprendizagem?
4,1 4,6 11,9%

Entendo que os conteúdos abordados nos desafios/módulo são relevantes para minha 

formação profissional?
4,1 4,6 10,9%

Os projetos integradores que realizei até agora são relevantes para a minha prática 

profissional e empregabilidade?
4,1 4,6 9,9%

Os conteúdos de aprendizagem (Unidade de aprendizagem e outros), disponibilizados 

na plataforma (Blackboard), estão postados com antecedência e de forma organizada?
3,7 4,0 8,0%

Você possui Notebook ou Netbook? 92,6% 100,0% 8,0%

Consigo associar os conteúdos de aprendizagem disponibilizados na plataforma 

(Blackboard) com as atividades propostas em sala de aula?
3,8 4,0 5,9%

Tenho facilidade para utilizar a plataforma (Blackboard)? 4,1 4,3 5,1%

Fora da faculdade você dispõe de acesso à Internet para estudar? 100,0% 100,0% 0,0%

A metododologia de desenvolvimento do CPP contribuiu para uma aprendizagem 

efetiva?
- 4,2 -

As questões objetivas da Unidade e as postadas no fórum contribuem para uma 

aprendizagem efetiva?
3,4 - -

Total Geral 3,7 4,4 17,8%

UNIAMÉRICA - NUTRIÇÃO MATUTINO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

A coordenação é acessível, conversa e mantém bom 

relacionamento com os alunos?
4,9 4,9 0,1%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação da coordenação 

onde 1 significa muito insatisfeito e 5 significa muito 

satisfeito.

4,6 4,6 -0,3%

A coordenação do curso demonstra eficiência e agilidade no 

encaminhamento e resolução dos problemas?
4,6 4,5 -2,4%

Total Geral 4,7 4,7 -0,8%

UNIAMÉRICA - NUTRIÇÃO MATUTINO - COORDENAÇÃO



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Percebo que as atividades do desafio/módulo, propostas pelo professor 

são pensadas e organizadas com antecedência?
4,3 4,9 12,0%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação do professor neste 

módulo/desafio, onde 1 significa muito insatisfeito e 5 muito satisfeito.
4,4 4,8 8,3%

Consigo associar as atividades de sala como um meio para resolver as 

demandas do meu Desafio/Módulo?
4,5 4,9 7,7%

O professor consegue dar orientações sobre o Modelo e Metodologia de 

Aprendizagem da Uniamérica? 
4,7 5,0 6,2%

O professor consegue orientar as atividades/desafios em sala? (Instrui 

sobre o que precisa ser feito, acompanha o desenvolvimento da 

atividade/desafio, faz contribuições para melhoria e resolução da 

atividade/desafio).

4,6 4,8 5,7%

O Professor consegue organizar a atividade do desafio/módulo com 

início, meio e fim, reservando tempo adequado para o 

feedback/discussão do que foi realizado em sala?

4,5 4,7 4,8%

Consigo compreender o vocabulário utilizado pelo professor durante as 

atividades?
4,7 4,9 3,7%

Percebo que o professor demonstra domínio (conhecimento) dos temas 

relacionados as atividades propostas?
4,8 4,9 2,7%

O professor é acessível, conversa com a turma e mantém bom 

relacionamento com os alunos?
4,8 4,8 0,7%

Total Geral 4,6 4,9 5,7%

UNIAMÉRICA - NUTRIÇÃO MATUTINO - PROFESSORES



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Planejamento 3,3 4,4 33,5%

CPP 3,6 4,3 19,6%

Projeto Integrador 3,8 4,5 19,4%

Compreensão da Linguagem Acadêmica 3,9 4,6 19,0%

Desafios/Atividades Módulo 3,9 4,5 14,3%

Unidades de Aprendizagem 3,5 4,0 13,7%

Plataforma (Blackboard) 4,1 4,3 5,1%

Total Geral 3,7 4,4 17,8%

UNIAMÉRICA - NUTRIÇÃO MATUTINO - ASPECTOS

PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Relacionamento 4,9 4,9 0,1%

Satisfação 4,6 4,6 -0,3%

Gestão 4,6 4,5 -2,4%

Total Geral 4,7 4,7 -0,8%

UNIAMÉRICA - NUTRIÇÃO MATUTINO - ASPECTOS

COORDENAÇÃO



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Planejamento 4,4 4,8 8,3%

Satisfação 4,4 4,8 8,3%

Aderência ao Modelo Educacional Uniamérica 4,7 5,0 6,2%

Orientação 4,6 4,8 5,7%

Didática 4,7 4,9 4,6%

Relacionamento 4,8 4,8 0,7%

Total Geral 4,6 4,9 5,7%

UNIAMÉRICA - NUTRIÇÃO MATUTINO - ASPECTOS

PROFESSORES



Nutrição
Noturno



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Consigo ler, compreender e resolver as atividades propostas nas unidades de 

aprendizagem?
3,4 4,0 17,3%

Sou orientado com clareza em todas as etapas do meu projeto integrador e meu 

orientador participa ativamente deste processo?
3,5 3,9 13,6%

Consigo compreender a linguagem utilizada nas unidades de aprendizagem? 3,8 4,3 13,0%

Tenho clareza de como serei avaliado? 3,4 3,8 12,6%

Consigo compreender a explicação e orientação do professor para executar as 

atividades de sala e resolver as demandas do meu desafio?
3,8 4,3 11,5%

Consigo associar os conteúdos de aprendizagem disponibilizados na plataforma 

(Blackboard) com as atividades propostas em sala de aula?
3,6 4,1 11,1%

Consigo entender o vocabulário utilizado pelo professor durante a aula? 3,9 4,3 11,0%

Entendo os objetivos do desafio/módulo e consigo executar as etapas da 

solução?
3,8 4,2 10,4%

Consigo associar a atividade proposta em sala com a resolução do meu 

desafio/módulo?
3,7 4,0 9,8%

Tenho disponível o cronograma do desafio/módulo com datas, prazos e descrição 

das etapas e entregas a serem realizadas?
86,3% 92,1% 6,8%

Entendo que os conteúdos abordados nos desafios/módulo são relevantes para 

minha formação profissional?
4,0 4,1 2,8%

A forma como os conteúdos e práticas são abordados em sala/laboratórios de 

aula é a maneira que acontece no dia a dia da profissão?
3,8 3,8 1,5%

Tenho facilidade para utilizar a plataforma (Blackboard)? 4,2 4,2 0,0%

Fora da faculdade você dispõe de acesso à Internet para estudar? 100,0% 100,0% 0,0%

UNIAMÉRICA - NUTRIÇÃO NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Percebo que a atividade proposta para o desafio/módulo foi pensada e 

organizada com antecedência?
4,0 4,0 0,0%

Me sinto motivado a propor soluções inovadoras e bem embasadas em meus 

projetos integradores pelo meu professor orientador?
3,8 3,8 0,0%

Os projetos integradores que realizei até agora são relevantes para a minha 

prática profissional e empregabilidade?
4,1 4,1 -0,5%

Tenho desenvolvido novas competências ao longo dos projetos integradores que 

realizei?
4,2 4,2 -0,9%

Os conteúdos e atividades do seu CPP, cumprem os objetivos de aprendizagem 

propostos?
3,9 3,8 -1,0%

Os projetos integradores que realizei trouxeram novos aprendizados e me 

estimularam buscar novos conteúdos além das Unidades de Aprendizagem?
4,2 4,1 -1,1%

Com a execução do desafio/módulo, consigo visualizar a aplicabilidade dos 

conteúdos no cotidiano da minha futura profissão?
4,0 4,0 -1,6%

Você possui Notebook ou Netbook? 98,0% 94,7% -3,4%

Você está satisfeito com a oferta do CPP na modalidade EAD (Online)? 4,1 3,9 -3,9%

Os conteúdos de aprendizagem (Unidade de aprendizagem e outros), 

disponibilizados na plataforma (Blackboard), estão postados com antecedência e 

de forma organizada?

4,4 4,1 -7,7%

A metododologia de desenvolvimento do CPP contribuiu para uma aprendizagem 

efetiva?
- 3,7 -

As questões objetivas da Unidade e as postadas no fórum contribuem para uma 

aprendizagem efetiva?
3,8 - -

Total Geral 3,9 4,0 3,9%

UNIAMÉRICA - NUTRIÇÃO NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

A coordenação é acessível, conversa e mantém bom 

relacionamento com os alunos?
4,4 4,2 -5,2%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação da coordenação 

onde 1 significa muito insatisfeito e 5 significa muito 

satisfeito.

4,1 3,8 -7,0%

A coordenação do curso demonstra eficiência e agilidade no 

encaminhamento e resolução dos problemas?
3,9 3,6 -7,7%

Total Geral 4,1 3,8 -6,6%

UNIAMÉRICA - NUTRIÇÃO NOTURNO - COORDENAÇÃO



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Percebo que as atividades do desafio/módulo, propostas pelo professor 

são pensadas e organizadas com antecedência?
4,2 4,4 6,4%

O Professor consegue organizar a atividade do desafio/módulo com início, 

meio e fim, reservando tempo adequado para o feedback/discussão do 

que foi realizado em sala?

4,1 4,4 6,0%

O professor consegue orientar as atividades/desafios em sala? (Instrui 

sobre o que precisa ser feito, acompanha o desenvolvimento da 

atividade/desafio, faz contribuições para melhoria e resolução da 

atividade/desafio).

4,2 4,2 1,2%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação do professor neste 

módulo/desafio, onde 1 significa muito insatisfeito e 5 muito satisfeito.
4,1 4,2 0,9%

Consigo associar as atividades de sala como um meio para resolver as 

demandas do meu Desafio/Módulo?
4,3 4,2 -1,6%

Percebo que o professor demonstra domínio (conhecimento) dos temas 

relacionados as atividades propostas?
4,4 4,3 -2,6%

O professor consegue dar orientações sobre o Modelo e Metodologia de 

Aprendizagem da Uniamérica? 
4,4 4,2 -3,3%

O professor é acessível, conversa com a turma e mantém bom 

relacionamento com os alunos?
4,4 4,1 -6,6%

Consigo compreender o vocabulário utilizado pelo professor durante as 

atividades?
4,5 4,2 -7,6%

Total Geral 4,3 4,2 -0,9%

UNIAMÉRICA - NUTRIÇÃO NOTURNO - PROFESSORES



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Compreensão da Linguagem Acadêmica 3,8 4,3 11,8%

Planejamento 3,7 3,9 5,8%

Unidades de Aprendizagem 3,8 4,0 5,8%

Desafios/Atividades Módulo 3,9 4,0 4,4%

Projeto Integrador 3,9 4,0 1,9%

Plataforma (Blackboard) 4,2 4,2 0,0%

CPP 3,9 3,8 -2,7%

Total Geral 3,9 4,0 3,9%

UNIAMÉRICA - NUTRIÇÃO NOTURNO - ASPECTOS

PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Relacionamento 4,4 4,2 -5,2%

Satisfação 4,1 3,8 -7,0%

Gestão 3,9 3,6 -7,7%

Total Geral 4,1 3,8 -6,6%

UNIAMÉRICA - NUTRIÇÃO NOTURNO - ASPECTOS

COORDENAÇÃO



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Planejamento 4,1 4,4 6,2%

Orientação 4,2 4,2 1,2%

Satisfação 4,1 4,2 0,9%

Aderência ao Modelo Educacional Uniamérica 4,4 4,2 -3,3%

Didática 4,4 4,2 -4,0%

Relacionamento 4,4 4,1 -6,6%

Total Geral 4,3 4,2 -0,9%

UNIAMÉRICA - NUTRIÇÃO NOTURNO - ASPECTOS

PROFESSORES



Pedagogia
Noturno



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Tenho clareza de como serei avaliado? 3,2 3,7 16,2%

Consigo compreender a linguagem utilizada nas unidades de aprendizagem? 3,8 4,3 11,8%

Tenho facilidade para utilizar a plataforma (Blackboard)? 3,9 4,3 9,3%

Você está satisfeito com a oferta do CPP na modalidade EAD (Online)? 3,7 4,0 8,5%

Fora da faculdade você dispõe de acesso à Internet para estudar? 90,3% 97,7% 8,1%

Entendo os objetivos do desafio/módulo e consigo executar as etapas da solução? 3,8 4,1 7,5%

Você possui Notebook ou Netbook? 87,1% 93,0% 6,8%

Consigo compreender a explicação e orientação do professor para executar as 

atividades de sala e resolver as demandas do meu desafio?
4,1 4,3 6,2%

Consigo ler, compreender e resolver as atividades propostas nas unidades de 

aprendizagem?
3,6 3,8 5,3%

A forma como os conteúdos e práticas são abordados em sala/laboratórios de aula é 

a maneira que acontece no dia a dia da profissão?
3,8 4,0 4,2%

Consigo associar a atividade proposta em sala com a resolução do meu 

desafio/módulo?
4,0 4,1 3,5%

Me sinto motivado a propor soluções inovadoras e bem embasadas em meus 

projetos integradores pelo meu professor orientador?
3,8 3,9 2,9%

Sou orientado com clareza em todas as etapas do meu projeto integrador e meu 

orientador participa ativamente deste processo?
3,9 3,9 1,5%

Os projetos integradores que realizei trouxeram novos aprendizados e me 

estimularam buscar novos conteúdos além das Unidades de Aprendizagem?
4,0 4,1 1,5%

Consigo associar os conteúdos de aprendizagem disponibilizados na plataforma 

(Blackboard) com as atividades propostas em sala de aula?
3,8 3,9 1,4%

UNIAMÉRICA - PEDAGOGIA NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Os conteúdos e atividades do seu CPP, cumprem os objetivos de aprendizagem 

propostos?
4,2 4,2 -0,4%

Os projetos integradores que realizei até agora são relevantes para a minha prática 

profissional e empregabilidade?
4,2 4,2 -0,9%

Consigo entender o vocabulário utilizado pelo professor durante a aula? 4,5 4,4 -2,0%

Com a execução do desafio/módulo, consigo visualizar a aplicabilidade dos 

conteúdos no cotidiano da minha futura profissão?
4,2 4,1 -3,1%

Tenho desenvolvido novas competências ao longo dos projetos integradores que 

realizei?
4,3 4,1 -3,3%

Percebo que a atividade proposta para o desafio/módulo foi pensada e organizada 

com antecedência?
4,3 4,1 -3,5%

Os conteúdos de aprendizagem (Unidade de aprendizagem e outros), disponibilizados 

na plataforma (Blackboard), estão postados com antecedência e de forma 

organizada?

4,2 4,0 -4,2%

Entendo que os conteúdos abordados nos desafios/módulo são relevantes para 

minha formação profissional?
4,4 4,2 -4,4%

Tenho disponível o cronograma do desafio/módulo com datas, prazos e descrição 

das etapas e entregas a serem realizadas?
87,1% 81,4% -6,5%

A metododologia de desenvolvimento do CPP contribuiu para uma aprendizagem 

efetiva?
- 4,0 -

As questões objetivas da Unidade e as postadas no fórum contribuem para uma 

aprendizagem efetiva?
4,1 - -

Total Geral 4,0 4,1 2,2%

UNIAMÉRICA - PEDAGOGIA NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

A coordenação do curso demonstra eficiência e agilidade no 

encaminhamento e resolução dos problemas?
4,0 4,5 13,8%

A coordenação é acessível, conversa e mantém bom 

relacionamento com os alunos?
4,2 4,6 11,1%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação da coordenação onde 1 

significa muito insatisfeito e 5 significa muito satisfeito.
3,9 4,4 15,0%

Total Geral 4,0 4,5 13,3%

UNIAMÉRICA - PEDAGOGIA NOTURNO - COORDENAÇÃO



Pergunta 2019/1 2019/2 %

O professor consegue dar orientações sobre o Modelo e Metodologia de 

Aprendizagem da Uniamérica? 
4,4 4,5 1,5%

Consigo compreender o vocabulário utilizado pelo professor durante as 

atividades?
4,6 4,6 0,1%

O professor é acessível, conversa com a turma e mantém bom 

relacionamento com os alunos?
4,6 4,6 0,1%

O Professor consegue organizar a atividade do desafio/módulo com início, 

meio e fim, reservando tempo adequado para o feedback/discussão do 

que foi realizado em sala?

4,5 4,5 -0,7%

O professor consegue orientar as atividades/desafios em sala? (Instrui 

sobre o que precisa ser feito, acompanha o desenvolvimento da 

atividade/desafio, faz contribuições para melhoria e resolução da 

atividade/desafio).

4,5 4,5 -0,7%

Consigo associar as atividades de sala como um meio para resolver as 

demandas do meu Desafio/Módulo?
4,5 4,4 -2,2%

Percebo que as atividades do desafio/módulo, propostas pelo professor 

são pensadas e organizadas com antecedência?
4,6 4,5 -2,7%

Percebo que o professor demonstra domínio (conhecimento) dos temas 

relacionados as atividades propostas?
4,6 4,5 -2,9%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação do professor neste 

módulo/desafio, onde 1 significa muito insatisfeito e 5 muito satisfeito.
4,6 4,3 -5,5%

Total Geral 4,5 4,5 -1,5%

UNIAMÉRICA - PEDAGOGIA NOTURNO - PROFESSORES



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Plataforma (Blackboard) 3,9 4,3 9,3%

Compreensão da Linguagem Acadêmica 4,1 4,3 4,9%

Planejamento 3,7 3,9 4,9%

CPP 4,0 4,1 1,8%

Desafios/Atividades Módulo 4,0 4,1 1,3%

Unidades de Aprendizagem 3,9 3,9 0,6%

Projeto Integrador 4,0 4,0 0,2%

Total Geral 4,0 4,1 2,2%

UNIAMÉRICA - PEDAGOGIA NOTURNO - ASPECTOS

PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Satisfação 3,9 4,4 15,0%

Gestão 4,0 4,5 13,8%

Relacionamento 4,2 4,6 11,1%

Total Geral 4,0 4,5 13,3%

UNIAMÉRICA - PEDAGOGIA NOTURNO - ASPECTOS

COORDENAÇÃO



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Aderência ao Modelo Educacional Uniamérica 4,4 4,5 1,5%

Relacionamento 4,6 4,6 0,1%

Orientação 4,5 4,5 -0,7%

Didática 4,6 4,5 -1,7%

Planejamento 4,6 4,5 -1,7%

Satisfação 4,6 4,3 -5,5%

Total Geral 4,5 4,5 -1,5%

UNIAMÉRICA - PEDAGOGIA NOTURNO - ASPECTOS

PROFESSORES



Psicologia
Matutino



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Consigo associar os conteúdos de aprendizagem disponibilizados na plataforma 

(Blackboard) com as atividades propostas em sala de aula?
3,1 4,0 28,4%

Consigo ler, compreender e resolver as atividades propostas nas unidades de 

aprendizagem?
3,0 3,8 26,2%

Você está satisfeito com a oferta do CPP na modalidade EAD (Online)? 3,3 3,7 11,5%

Consigo associar a atividade proposta em sala com a resolução do meu 

desafio/módulo?
3,5 3,8 8,1%

Tenho clareza de como serei avaliado? 3,2 3,4 3,8%

Os conteúdos e atividades do seu CPP, cumprem os objetivos de aprendizagem 

propostos?
3,4 3,5 1,1%

Fora da faculdade você dispõe de acesso à Internet para estudar? 94,9% 95,5% 0,5%

Consigo compreender a explicação e orientação do professor para executar as 

atividades de sala e resolver as demandas do meu desafio?
4,0 4,0 0,5%

A forma como os conteúdos e práticas são abordados em sala/laboratórios de 

aula é a maneira que acontece no dia a dia da profissão?
3,6 3,6 0,4%

Consigo compreender a linguagem utilizada nas unidades de aprendizagem? 4,1 4,1 -0,3%

Você possui Notebook ou Netbook? 89,9% 89,4% -0,5%

Percebo que a atividade proposta para o desafio/módulo foi pensada e 

organizada com antecedência?
3,6 3,5 -1,2%

Sou orientado com clareza em todas as etapas do meu projeto integrador e meu 

orientador participa ativamente deste processo?
4,0 3,9 -3,0%

Entendo os objetivos do desafio/módulo e consigo executar as etapas da 

solução?
3,8 3,6 -3,3%

UNIAMÉRICA - PSICOLOGIA MATUTINO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Tenho facilidade para utilizar a plataforma (Blackboard)? 4,2 4,1 -3,3%

Consigo entender o vocabulário utilizado pelo professor durante a aula? 4,5 4,3 -4,6%

Os projetos integradores que realizei trouxeram novos aprendizados e me 

estimularam buscar novos conteúdos além das Unidades de Aprendizagem?
4,3 4,1 -5,4%

Tenho desenvolvido novas competências ao longo dos projetos integradores que 

realizei?
4,4 4,2 -6,0%

Com a execução do desafio/módulo, consigo visualizar a aplicabilidade dos 

conteúdos no cotidiano da minha futura profissão?
4,2 3,9 -7,4%

Os projetos integradores que realizei até agora são relevantes para a minha 

prática profissional e empregabilidade?
4,4 4,0 -7,8%

Entendo que os conteúdos abordados nos desafios/módulo são relevantes para 

minha formação profissional?
4,3 4,0 -7,9%

Os conteúdos de aprendizagem (Unidade de aprendizagem e outros), 

disponibilizados na plataforma (Blackboard), estão postados com antecedência 

e de forma organizada?

4,0 3,6 -9,4%

Me sinto motivado a propor soluções inovadoras e bem embasadas em meus 

projetos integradores pelo meu professor orientador?
4,1 3,6 -11,1%

Tenho disponível o cronograma do desafio/módulo com datas, prazos e 

descrição das etapas e entregas a serem realizadas?
86,1% 75,8% -12,0%

A metododologia de desenvolvimento do CPP contribuiu para uma aprendizagem 

efetiva?
- 3,2 -

As questões objetivas da Unidade e as postadas no fórum contribuem para uma 

aprendizagem efetiva?
3,3 - -

Total Geral 3,8 3,8 -0,6%

UNIAMÉRICA - PSICOLOGIA MATUTINO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação da coordenação onde 

1 significa muito insatisfeito e 5 significa muito satisfeito.
4,2 4,2 0,0%

A coordenação do curso demonstra eficiência e agilidade no 

encaminhamento e resolução dos problemas?
4,4 4,3 -1,9%

A coordenação é acessível, conversa e mantém bom 

relacionamento com os alunos?
4,4 4,3 -2,8%

Total Geral 4,3 4,3 -1,6%

UNIAMÉRICA - PSICOLOGIA MATUTINO - COORDENAÇÃO



Pergunta 2019/1 2019/2 %

O Professor consegue organizar a atividade do desafio/módulo com início, 

meio e fim, reservando tempo adequado para o feedback/discussão do 

que foi realizado em sala?

3,9 4,0 2,6%

Consigo associar as atividades de sala como um meio para resolver as 

demandas do meu Desafio/Módulo?
4,0 4,0 0,4%

Consigo compreender o vocabulário utilizado pelo professor durante as 

atividades?
4,3 4,2 -1,1%

Percebo que as atividades do desafio/módulo, propostas pelo professor 

são pensadas e organizadas com antecedência?
4,0 4,0 -1,5%

O professor consegue orientar as atividades/desafios em sala? (Instrui 

sobre o que precisa ser feito, acompanha o desenvolvimento da 

atividade/desafio, faz contribuições para melhoria e resolução da 

atividade/desafio).

4,0 4,0 -2,1%

O professor consegue dar orientações sobre o Modelo e Metodologia de 

Aprendizagem da Uniamérica? 
4,1 3,9 -4,8%

Percebo que o professor demonstra domínio (conhecimento) dos temas 

relacionados as atividades propostas?
4,3 4,0 -6,4%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação do professor neste 

módulo/desafio, onde 1 significa muito insatisfeito e 5 muito satisfeito.
4,0 3,7 -7,8%

O professor é acessível, conversa com a turma e mantém bom 

relacionamento com os alunos?
4,4 3,7 -15,4%

Total Geral 4,1 3,9 -4,1%

UNIAMÉRICA - PSICOLOGIA MATUTINO - PROFESSORES



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Unidades de Aprendizagem 3,4 3,8 13,0%

CPP 3,4 3,5 3,6%

Planejamento 3,4 3,4 1,2%

Compreensão da Linguagem Acadêmica 4,2 4,2 -1,6%

Desafios/Atividades Módulo 3,9 3,8 -2,4%

Plataforma (Blackboard) 4,2 4,1 -3,3%

Projeto Integrador 4,2 4,0 -6,7%

Total Geral 3,8 3,8 -0,6%

UNIAMÉRICA - PSICOLOGIA MATUTINO - ASPECTOS

PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Satisfação 4,2 4,2 0,0%

Gestão 4,4 4,3 -1,9%

Relacionamento 4,4 4,3 -2,8%

Total Geral 4,3 4,3 -1,6%

UNIAMÉRICA - PSICOLOGIA MATUTINO - ASPECTOS

COORDENAÇÃO



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Planejamento 3,9 4,0 0,5%

Orientação 4,0 4,0 -2,1%

Didática 4,2 4,1 -2,4%

Aderência ao Modelo Educacional Uniamérica 4,1 3,9 -4,8%

Satisfação 4,0 3,7 -7,8%

Relacionamento 4,4 3,7 -15,4%

Total Geral 4,1 3,9 -4,1%

UNIAMÉRICA - PSICOLOGIA MATUTINO - ASPECTOS

PROFESSORES



Psicologia
Noturno



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Consigo ler, compreender e resolver as atividades propostas nas unidades de 

aprendizagem?
2,9 4,0 40,0%

Consigo associar os conteúdos de aprendizagem disponibilizados na plataforma 

(Blackboard) com as atividades propostas em sala de aula?
3,3 4,1 23,6%

Os conteúdos e atividades do seu CPP, cumprem os objetivos de aprendizagem 

propostos?
3,6 4,2 16,4%

Você está satisfeito com a oferta do CPP na modalidade EAD (Online)? 3,5 4,0 14,7%

Os projetos integradores que realizei trouxeram novos aprendizados e me 

estimularam buscar novos conteúdos além das Unidades de Aprendizagem?
4,0 4,5 11,9%

Consigo associar a atividade proposta em sala com a resolução do meu 

desafio/módulo?
4,0 4,3 8,3%

Tenho clareza de como serei avaliado? 3,7 4,0 7,5%

Entendo os objetivos do desafio/módulo e consigo executar as etapas da solução? 4,0 4,3 6,7%

Tenho desenvolvido novas competências ao longo dos projetos integradores que 

realizei?
4,2 4,4 5,8%

A forma como os conteúdos e práticas são abordados em sala/laboratórios de aula é 

a maneira que acontece no dia a dia da profissão?
3,8 4,0 5,4%

Me sinto motivado a propor soluções inovadoras e bem embasadas em meus 

projetos integradores pelo meu professor orientador?
3,7 3,9 4,3%

Entendo que os conteúdos abordados nos desafios/módulo são relevantes para 

minha formação profissional?
4,3 4,5 4,1%

Os projetos integradores que realizei até agora são relevantes para a minha prática 

profissional e empregabilidade?
4,2 4,3 3,7%

Consigo compreender a linguagem utilizada nas unidades de aprendizagem? 4,1 4,3 3,5%

UNIAMÉRICA - PSICOLOGIA NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Os conteúdos de aprendizagem (Unidade de aprendizagem e outros), disponibilizados 

na plataforma (Blackboard), estão postados com antecedência e de forma 

organizada?

4,3 4,4 3,0%

Sou orientado com clareza em todas as etapas do meu projeto integrador e meu 

orientador participa ativamente deste processo?
3,8 3,9 2,6%

Com a execução do desafio/módulo, consigo visualizar a aplicabilidade dos 

conteúdos no cotidiano da minha futura profissão?
4,3 4,4 2,1%

Consigo compreender a explicação e orientação do professor para executar as 

atividades de sala e resolver as demandas do meu desafio?
4,1 4,2 1,9%

Você possui Notebook ou Netbook? 86,8% 87,7% 1,1%

Fora da faculdade você dispõe de acesso à Internet para estudar? 94,1% 94,7% 0,7%

Tenho disponível o cronograma do desafio/módulo com datas, prazos e descrição das 

etapas e entregas a serem realizadas?
92,6% 93,0% 0,4%

Tenho facilidade para utilizar a plataforma (Blackboard)? 4,4 4,4 -0,7%

Consigo entender o vocabulário utilizado pelo professor durante a aula? 4,6 4,5 -1,0%

Percebo que a atividade proposta para o desafio/módulo foi pensada e organizada 

com antecedência?
4,0 3,8 -4,3%

A metododologia de desenvolvimento do CPP contribuiu para uma aprendizagem 

efetiva?
- 4,0 -

As questões objetivas da Unidade e as postadas no fórum contribuem para uma 

aprendizagem efetiva?
3,4 - -

Total Geral 3,9 4,2 7,2%

UNIAMÉRICA - PSICOLOGIA NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

A coordenação do curso demonstra eficiência e agilidade no 

encaminhamento e resolução dos problemas?
4,6 4,7 3,1%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação da coordenação onde 1 

significa muito insatisfeito e 5 significa muito satisfeito.
4,5 4,6 2,0%

A coordenação é acessível, conversa e mantém bom relacionamento 

com os alunos?
4,7 4,8 1,5%

Total Geral 4,6 4,7 2,2%

UNIAMÉRICA - PSICOLOGIA NOTURNO - COORDENAÇÃO



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Consigo associar as atividades de sala como um meio para resolver as 

demandas do meu Desafio/Módulo?
4,2 4,7 11,2%

O Professor consegue organizar a atividade do desafio/módulo com início, 

meio e fim, reservando tempo adequado para o feedback/discussão do que 

foi realizado em sala?

4,2 4,7 11,1%

O professor consegue dar orientações sobre o Modelo e Metodologia de 

Aprendizagem da Uniamérica? 
4,1 4,6 10,6%

O professor consegue orientar as atividades/desafios em sala? (Instrui sobre 

o que precisa ser feito, acompanha o desenvolvimento da atividade/desafio, 

faz contribuições para melhoria e resolução da atividade/desafio).

4,2 4,7 10,0%

Percebo que o professor demonstra domínio (conhecimento) dos temas 

relacionados as atividades propostas?
4,4 4,8 10,0%

O professor é acessível, conversa com a turma e mantém bom 

relacionamento com os alunos?
4,2 4,6 9,3%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação do professor neste 

módulo/desafio, onde 1 significa muito insatisfeito e 5 muito satisfeito.
4,1 4,5 9,0%

Consigo compreender o vocabulário utilizado pelo professor durante as 

atividades?
4,5 4,9 8,4%

Percebo que as atividades do desafio/módulo, propostas pelo professor são 

pensadas e organizadas com antecedência?
4,3 4,6 7,0%

Total Geral 4,3 4,7 9,6%

UNIAMÉRICA - PSICOLOGIA NOTURNO - PROFESSORES



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Unidades de Aprendizagem 3,5 4,2 19,6%

CPP 3,5 4,0 16,3%

Projeto Integrador 4,0 4,2 5,7%

Desafios/Atividades Módulo 4,1 4,3 5,3%

Compreensão da Linguagem Acadêmica 4,3 4,3 1,4%

Planejamento 3,9 3,9 1,4%

Plataforma (Blackboard) 4,4 4,4 -0,7%

Total Geral 3,9 4,2 7,2%

UNIAMÉRICA - PSICOLOGIA NOTURNO - ASPECTOS

PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Gestão 4,6 4,7 3,1%

Satisfação 4,5 4,6 2,0%

Relacionamento 4,7 4,8 1,5%

Total Geral 4,6 4,7 2,2%

UNIAMÉRICA - PSICOLOGIA NOTURNO - ASPECTOS

COORDENAÇÃO



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Aderência ao Modelo Educacional Uniamérica 4,1 4,6 10,6%

Orientação 4,2 4,7 10,0%

Didática 4,4 4,8 9,8%

Relacionamento 4,2 4,6 9,3%

Planejamento 4,3 4,7 9,1%

Satisfação 4,1 4,5 9,0%

Total Geral 4,3 4,7 9,6%

UNIAMÉRICA - PSICOLOGIA NOTURNO - ASPECTOS

PROFESSORES



Publicidade e Propaganda
Noturno



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Consigo ler, compreender e resolver as atividades propostas nas unidades de aprendizagem? 3,4 4,5 32,4%

Tenho clareza de como serei avaliado? 3,4 4,5 32,4%

Entendo os objetivos do desafio/módulo e consigo executar as etapas da solução? 3,6 4,5 25,0%

Você possui Notebook ou Netbook? 80,0% 100,0% 25,0%

Consigo associar a atividade proposta em sala com a resolução do meu desafio/módulo? 3,8 4,5 18,4%

Percebo que a atividade proposta para o desafio/módulo foi pensada e organizada com 

antecedência?
4,0 4,5 12,5%

Consigo associar os conteúdos de aprendizagem disponibilizados na plataforma (Blackboard) com as 

atividades propostas em sala de aula?
4,2 4,5 7,1%

Consigo compreender a explicação e orientação do professor para executar as atividades de sala e 

resolver as demandas do meu desafio?
4,2 4,5 7,1%

Consigo compreender a linguagem utilizada nas unidades de aprendizagem? 4,2 4,5 7,1%

Me sinto motivado a propor soluções inovadoras e bem embasadas em meus projetos integradores 

pelo meu professor orientador?
4,2 4,5 7,1%

Os projetos integradores que realizei trouxeram novos aprendizados e me estimularam buscar novos 

conteúdos além das Unidades de Aprendizagem?
4,2 4,5 7,1%

Sou orientado com clareza em todas as etapas do meu projeto integrador e meu orientador participa 

ativamente deste processo?
4,2 4,5 7,1%

A forma como os conteúdos e práticas são abordados em sala/laboratórios de aula é a maneira que 

acontece no dia a dia da profissão?
4,4 4,5 2,3%

Consigo entender o vocabulário utilizado pelo professor durante a aula? 4,4 4,5 2,3%

UNIAMÉRICA - PUBLICIDADE E PROPAGANDA NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Os conteúdos de aprendizagem (Unidade de aprendizagem e outros), disponibilizados na plataforma 

(Blackboard), estão postados com antecedência e de forma organizada?
4,4 4,5 2,3%

Os conteúdos e atividades do seu CPP, cumprem os objetivos de aprendizagem propostos? 4,4 4,5 2,3%

Os projetos integradores que realizei até agora são relevantes para a minha prática profissional e 

empregabilidade?
4,4 4,5 2,3%

Tenho desenvolvido novas competências ao longo dos projetos integradores que realizei? 4,4 4,5 2,3%

Fora da faculdade você dispõe de acesso à Internet para estudar? 100,0% 100,0% 0,0%

Tenho disponível o cronograma do desafio/módulo com datas, prazos e descrição das etapas e 

entregas a serem realizadas?
100,0% 100,0% 0,0%

Com a execução do desafio/módulo, consigo visualizar a aplicabilidade dos conteúdos no cotidiano 

da minha futura profissão?
4,6 4,5 -2,2%

Entendo que os conteúdos abordados nos desafios/módulo são relevantes para minha formação 

profissional?
4,8 4,5 -6,3%

Tenho facilidade para utilizar a plataforma (Blackboard)? 4,8 4,0 -16,7%

Você está satisfeito com a oferta do CPP na modalidade EAD (Online)? 4,2 3,0 -28,6%

A metododologia de desenvolvimento do CPP contribuiu para uma aprendizagem efetiva? - 4,0 -100,0%

As questões objetivas da Unidade e as postadas no fórum contribuem para uma aprendizagem 

efetiva?
4,8 - -100,0%

Total Geral 4,2 4,4 3,8%

UNIAMÉRICA - PUBLICIDADE E PROPAGANDA NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

A coordenação é acessível, conversa e mantém bom relacionamento com os 

alunos?
4,1 4,3 3,4%

A coordenação do curso demonstra eficiência e agilidade no 

encaminhamento e resolução dos problemas?
3,7 3,7 0,0%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação da coordenação onde 1 significa 

muito insatisfeito e 5 significa muito satisfeito.
4,0 3,7 -7,1%

Total Geral 4,0 3,9 -1,2%

UNIAMÉRICA - PUBLICIDADE E PROPAGANDA NOTURNO - COORDENAÇÃO



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação do professor neste módulo/desafio, 

onde 1 significa muito insatisfeito e 5 muito satisfeito.
3,6 4,3 20,4%

Consigo associar as atividades de sala como um meio para resolver as demandas 

do meu Desafio/Módulo?
3,8 4,3 14,0%

Consigo compreender o vocabulário utilizado pelo professor durante as 

atividades?
3,8 4,3 14,0%

O professor consegue dar orientações sobre o Modelo e Metodologia de 

Aprendizagem da Uniamérica? 
3,8 4,3 14,0%

O Professor consegue organizar a atividade do desafio/módulo com início, meio 

e fim, reservando tempo adequado para o feedback/discussão do que foi 

realizado em sala?

3,8 4,3 14,0%

O professor consegue orientar as atividades/desafios em sala? (Instrui sobre o 

que precisa ser feito, acompanha o desenvolvimento da atividade/desafio, faz 

contribuições para melhoria e resolução da atividade/desafio).

3,8 4,3 14,0%

O professor é acessível, conversa com a turma e mantém bom relacionamento 

com os alunos?
3,8 4,3 14,0%

Percebo que as atividades do desafio/módulo, propostas pelo professor são 

pensadas e organizadas com antecedência?
3,8 4,3 14,0%

Percebo que o professor demonstra domínio (conhecimento) dos temas 

relacionados as atividades propostas?
3,8 4,3 14,0%

Total Geral 3,8 4,3 14,7%

UNIAMÉRICA - PUBLICIDADE E PROPAGANDA NOTURNO - PROFESSORES



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Planejamento 3,7 4,5 21,6%

Unidades de Aprendizagem 4,0 4,5 12,5%

Desafios/Atividades Módulo 4,2 4,5 6,1%

Compreensão da Linguagem Acadêmica 4,3 4,5 5,5%

Projeto Integrador 4,3 4,5 5,1%

CPP 4,5 3,8 -14,2%

Plataforma (Blackboard) 4,8 4,0 -16,7%

Total Geral 4,2 4,4 3,8%

UNIAMÉRICA - PUBLICIDADE E PROPAGANDA NOTURNO - ASPECTOS

PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Relacionamento 4,1 4,3 3,4%

Gestão 3,7 3,7 0,0%

Satisfação 4,0 3,7 -7,1%

Total Geral 4,0 3,9 -1,2%

UNIAMÉRICA - PUBLICIDADE E PROPAGANDA NOTURNO - ASPECTOS

COORDENAÇÃO



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Satisfação 3,6 4,3 20,4%

Aderência ao Modelo Educacional Uniamérica 3,8 4,3 14,0%

Didática 3,8 4,3 14,0%

Orientação 3,8 4,3 14,0%

Planejamento 3,8 4,3 14,0%

Relacionamento 3,8 4,3 14,0%

Total Geral 3,8 4,3 14,7%

UNIAMÉRICA - PUBLICIDADE E PROPAGANDA NOTURNO - ASPECTOS

PROFESSORES



Radiologia
Noturno



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Me sinto motivado a propor soluções inovadoras e bem embasadas em meus projetos 

integradores pelo meu professor orientador?
3,1 4,0 30,0%

Os projetos integradores que realizei até agora são relevantes para a minha prática 

profissional e empregabilidade?
3,3 4,1 22,9%

Fora da faculdade você dispõe de acesso à Internet para estudar? 76,9% 93,3% 21,3%

Sou orientado com clareza em todas as etapas do meu projeto integrador e meu 

orientador participa ativamente deste processo?
3,3 4,0 20,9%

Os conteúdos de aprendizagem (Unidade de aprendizagem e outros), disponibilizados 

na plataforma (Blackboard), estão postados com antecedência e de forma organizada?
3,1 3,6 17,0%

Consigo ler, compreender e resolver as atividades propostas nas unidades de 

aprendizagem?
3,1 3,5 14,8%

Os projetos integradores que realizei trouxeram novos aprendizados e me estimularam 

buscar novos conteúdos além das Unidades de Aprendizagem?
3,5 3,9 13,6%

Com a execução do desafio/módulo, consigo visualizar a aplicabilidade dos conteúdos 

no cotidiano da minha futura profissão?
3,4 3,7 10,3%

Tenho desenvolvido novas competências ao longo dos projetos integradores que 

realizei?
3,7 3,9 6,5%

Você está satisfeito com a oferta do CPP na modalidade EAD (Online)? 4,0 4,2 5,0%

Percebo que a atividade proposta para o desafio/módulo foi pensada e organizada 

com antecedência?
3,3 3,5 4,8%

Tenho disponível o cronograma do desafio/módulo com datas, prazos e descrição das 

etapas e entregas a serem realizadas?
76,9% 80,0% 4,0%

A forma como os conteúdos e práticas são abordados em sala/laboratórios de aula é a 

maneira que acontece no dia a dia da profissão?
3,3 3,4 2,8%

UNIAMÉRICA - RADIOLOGIA NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Entendo que os conteúdos abordados nos desafios/módulo são relevantes para minha 

formação profissional?
3,5 3,5 2,1%

Consigo associar os conteúdos de aprendizagem disponibilizados na plataforma 

(Blackboard) com as atividades propostas em sala de aula?
3,5 3,5 0,1%

Você possui Notebook ou Netbook? 100,0% 100,0% 0,0%

Tenho clareza de como serei avaliado? 3,2 3,2 -1,0%

Consigo associar a atividade proposta em sala com a resolução do meu 

desafio/módulo?
3,7 3,6 -2,5%

Os conteúdos e atividades do seu CPP, cumprem os objetivos de aprendizagem 

propostos?
4,2 4,0 -3,7%

Consigo compreender a explicação e orientação do professor para executar as 

atividades de sala e resolver as demandas do meu desafio?
3,9 3,7 -4,8%

Consigo compreender a linguagem utilizada nas unidades de aprendizagem? 4,1 3,8 -6,8%

Consigo entender o vocabulário utilizado pelo professor durante a aula? 4,3 3,9 -8,7%

Tenho facilidade para utilizar a plataforma (Blackboard)? 4,5 3,8 -14,8%

Entendo os objetivos do desafio/módulo e consigo executar as etapas da solução? 4,2 3,3 -22,8%

A metododologia de desenvolvimento do CPP contribuiu para uma aprendizagem 

efetiva?
- 4,0 -

As questões objetivas da Unidade e as postadas no fórum contribuem para uma 

aprendizagem efetiva?
4,1 - -

Total Geral 3,6 3,7 2,7%

UNIAMÉRICA - RADIOLOGIA NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

A coordenação é acessível, conversa e mantém bom 

relacionamento com os alunos?
4,3 4,1 -5,3%

A coordenação do curso demonstra eficiência e agilidade 

no encaminhamento e resolução dos problemas?
4,1 3,9 -5,7%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação da 

coordenação onde 1 significa muito insatisfeito e 5 

significa muito satisfeito.

4,0 3,7 -8,3%

Total Geral 4,1 3,9 -6,5%

UNIAMÉRICA - RADIOLOGIA NOTURNO - COORDENAÇÃO



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação do professor neste 

módulo/desafio, onde 1 significa muito insatisfeito e 5 muito 

satisfeito.

4,1 4,0 -3,0%

Consigo compreender o vocabulário utilizado pelo professor 

durante as atividades?
4,1 3,9 -3,4%

Percebo que o professor demonstra domínio (conhecimento) dos 

temas relacionados as atividades propostas?
4,1 3,9 -3,4%

Consigo associar as atividades de sala como um meio para 

resolver as demandas do meu Desafio/Módulo?
4,1 3,8 -5,3%

O Professor consegue organizar a atividade do desafio/módulo 

com início, meio e fim, reservando tempo adequado para o 

feedback/discussão do que foi realizado em sala?

4,1 3,8 -5,3%

O professor consegue orientar as atividades/desafios em sala? 

(Instrui sobre o que precisa ser feito, acompanha o 

desenvolvimento da atividade/desafio, faz contribuições para 

melhoria e resolução da atividade/desafio).

4,1 3,8 -5,3%

O professor é acessível, conversa com a turma e mantém bom 

relacionamento com os alunos?
4,1 3,8 -5,3%

Percebo que as atividades do desafio/módulo, propostas pelo 

professor são pensadas e organizadas com antecedência?
4,1 3,8 -5,3%

O professor consegue dar orientações sobre o Modelo e 

Metodologia de Aprendizagem da Uniamérica? 
4,2 3,8 -8,2%

Total Geral 4,1 3,9 -5,0%

UNIAMÉRICA - RADIOLOGIA NOTURNO - PROFESSORES



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Projeto Integrador 3,4 4,0 18,3%

Unidades de Aprendizagem 3,2 3,5 10,2%

Planejamento 3,3 3,3 2,0%

CPP 4,1 4,1 -0,3%

Desafios/Atividades Módulo 3,6 3,5 -3,0%

Compreensão da Linguagem Acadêmica 4,1 3,8 -6,8%

Plataforma (Blackboard) 4,5 3,8 -14,8%

Total Geral 3,6 3,7 2,7%

UNIAMÉRICA - RADIOLOGIA NOTURNO - ASPECTOS

PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Relacionamento 4,3 4,1 -5,3%

Gestão 4,1 3,9 -5,7%

Satisfação 4,0 3,7 -8,3%

Total Geral 4,1 3,9 -6,5%

UNIAMÉRICA - RADIOLOGIA NOTURNO - ASPECTOS

COORDENAÇÃO



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Satisfação 4,1 4,0 -3,0%

Didática 4,1 3,9 -4,1%

Orientação 4,1 3,8 -5,3%

Planejamento 4,1 3,8 -5,3%

Relacionamento 4,1 3,8 -5,3%

Aderência ao Modelo Educacional Uniamérica 4,2 3,8 -8,2%

Total Geral 4,1 3,9 -5,0%

UNIAMÉRICA - RADIOLOGIA NOTURNO - ASPECTOS

PROFESSORES



Biopark



Questões Discursivas
Coordenação



Item Agrupamento
Quantidade 

2019/1
% 2019/1

Quantidade 

2019/2
% 2019/2 % entre semestres

1 Não mudaria nada, está tudo de acordo. 4 66,7% 18 42,9% -35,7%

2

Estar mais presente/mais encontros periódicos/ser mais 

acessível/ouvir os alunos/dar feedbacks/tratar todos de maneira 

igual/saber identificar diferenças entre turmas.

1 16,7% 12 28,6% 71,4%

3

Melhor organização/comunicação entre setores (incluindo 

secretaria)/planejamento de atividades (laboratórios/eventos em 

campo).

0 0,0% 3 7,1% -

4 Evitar sobrecarga da coordenação 0 0,0% 3 7,1% -

5 Mais atividades/eventos/integração entre turmas. 0 0,0% 2 4,8% -

6 (vazio) 0 0,0% 1 2,4% -

7 Mais acompanhamento de projetos / orientações mais claras. 0 0,0% 1 2,4% -

8 Melhorar internet. 0 0,0% 1 2,4% -

9 Maior agilidade na resolução de problemas. 0 0,0% 1 2,4% -

10
Substituir o método de trabalhar em grupos por sorteio pelo de 

escolha própria.
1 16,7% 0 0,0% -100,0%

Total Geral 6 100,0% 42 100,0% 0,0%

BIOPARK - O que a coordenação poderia fazer diferente para melhorar sua atuação profissional?

Comparação entre 2019/1 e 2019/2



Questões Discursivas
Professores



Item Agrupamento
Quantidade 

2019/1
% 2019/1

Quantidade 

2019/2
% 2019/2

% entre 

semestres

1 Não mudaria nada, está tudo de acordo. 5 38,5% 38 73,1% 90,0%

2

Ser mais aberto(a)/flexível a opiniões/evitar agressividade quando 

contrariado(a)/evitar brincadeiras em sala de aula/tratar todos por igual, com 

respeito e educação.

2 15,4% 4 7,7% -50,0%

3
Melhor organização/planejamento das atividades/teoria antes da prática/mais 

explicações/material didático aplicado em sala é feito em cima do prazo.
4 30,8% 2 3,8% -87,5%

4 Mais aulas práticas/na comunidade. 0 0,0% 2 3,8% -

5 Estar mais próximo(a) dos alunos/conhecê-los melhor. 0 0,0% 1 1,9% -

6 UAs/conteúdos mais técnicos. 0 0,0% 1 1,9% -

7 Ter mais foco. 0 0,0% 1 1,9% -

8
Cobrar mais atenção e respeito dos alunos/Há alunos colando com mídias 

digitais(favor monitorarem).
0 0,0% 1 1,9% -

9 Confiar mais nos alunos. 0 0,0% 1 1,9% -

10 Instigar mais os alunos pela matéria. 0 0,0% 1 1,9% -

11 Auxílio no material da plataforma / ter mais meios de pesquisa. 1 7,7% 0 0,0% -100,0%

12 Evitar repetir demais o mesmo assunto. 1 7,7% 0 0,0% -100,0%

Total Geral 13 100,0% 52 100,0% 0,0%

BIOPARK - O que o professor poderia fazer diferente para aperfeiçoar sua atuação profissional?

Comparação entre 2019/1 e 2019/2



Questões Objetivas
Biopark



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Consigo associar a atividade proposta em sala com a resolução do meu 

desafio/módulo/projeto?
3,1 4,2 35,0%

Consigo associar os conteúdos de aprendizagem disponibilizados na plataforma 

(Blackboard) com as atividades propostas em sala de aula?
2,9 3,8 31,6%

Entendo os objetivos do desafio/módulo/projeto e consigo executar as etapas da 

solução?
3,2 4,1 29,3%

Antes da aula, consigo ler, compreender e resolver as atividades propostas nas unidades 

de aprendizagem?
2,8 3,5 24,6%

Tenho clareza de como serei avaliado? 3,0 3,7 22,3%

Consigo compreender a linguagem utilizada nas unidades de aprendizagem? 3,1 3,8 22,1%

Com a execução do desafio/módulo/projeto, consigo visualizar a aplicabilidade dos 

conteúdos no cotidiano da minha futura profissão?
3,6 4,4 20,8%

Tenho facilidade para utilizar a plataforma (Blackboard)? 3,3 4,0 19,3%

Os conteúdos e práticas em sala/laboratórios de aula são relevantes para o exercício 

profissional?
3,8 4,5 18,6%

Consigo compreender a explicação e orientação do professor para executar as atividades 

de sala e resolver as demandas do meu desafio?
3,7 4,2 13,2%

Entendo que os conteúdos abordados são relevantes para minha formação profissional? 4,1 4,4 7,6%

Consigo entender o vocabulário técnico-científico utilizado pelo professor durante a 

aula/atividade?
4,1 4,3 5,3%

Percebo que a atividade proposta para o desafio/módulo foi pensada e organizada com 

antecedência?
3,8 4,0 4,8%

BIOPARK - FARMÁCIA - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Os conteúdos e atividades do seu CPP, cumprem os objetivos de aprendizagem 

propostos?
3,7 3,9 4,6%

Os conteúdos de aprendizagem (Unidade de aprendizagem e outros), disponibilizados na 

plataforma (Blackboard), estão postados com antecedência e de forma organizada?
3,7 3,9 4,6%

Me sinto motivado a propor soluções inovadoras e bem embasadas em meus projetos 

integradores pelo meu professor orientador?
3,9 4,0 4,1%

Tenho desenvolvido novas competências ao longo dos projetos integradores que 

realizei?
4,2 4,2 0,5%

Os projetos integradores que realizei até agora são relevantes para a minha prática 

profissional e empregabilidade?
4,2 4,2 -0,9%

Os projetos integradores que realizei trouxeram novos aprendizados e me estimularam 

buscar novos conteúdos além das Unidades de Aprendizagem?
4,2 4,1 -2,1%

Sou orientado com clareza em todas as etapas do meu projeto integrador e meu 

orientador participa ativamente deste processo?
4,2 4,0 -6,3%

A metododologia de desenvolvimento do CPP contribuiu para uma aprendizagem efetiva? - 3,9 -

As questões objetivas da Unidade e as postadas no fórum contribuem para uma 

aprendizagem efetiva?
3,2 - -

Atribua uma nota de 1 a 5 referente ao grau de satifação com a sua CPP, onde 1 é a pior 

nota e 5 a melhor?
- 3,8 -

Fora da faculdade você dispõe de acesso à Internet para estudar? 97,6% - -

Você está satisfeito com a oferta do CPP na modalidade EAD (Online)? 3,0 - -

Você possui Notebook ou Netbook? 95,1% - -

Total Geral 3,6 4,0 12,6%

BIOPARK - FARMÁCIA - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação da coordenação onde 

1 significa muito insatisfeito e 5 significa muito satisfeito.
4,3 4,4 0,9%

A coordenação é acessível, conversa e mantém bom 

relacionamento com os alunos?
4,5 4,6 0,3%

A coordenação do curso demonstra eficiência e agilidade no 

encaminhamento e resolução dos problemas?
4,3 4,3 0,1%

Total Geral 4,4 4,4 0,5%

BIOPARK - FARMÁCIA - COORDENAÇÃO



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Consigo associar as atividades de sala como um meio para resolver as demandas do meu 

Desafio/Módulo?
4,0 4,7 16,5%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação do professor neste módulo/desafio, onde 1 

significa muito insatisfeito e 5 muito satisfeito.
4,0 4,5 14,5%

O professor consegue orientar as atividades/desafios em sala? (Instrui sobre o que 

precisa ser feito, acompanha o desenvolvimento da atividade/desafio, faz contribuições 

para melhoria e resolução da atividade/desafio).

4,1 4,7 13,9%

O professor consegue dar orientações sobre o Modelo e Metodologia de Aprendizagem 

da Uniamérica?
4,1 4,7 13,6%

O Professor consegue organizar a atividade do desafio/módulo com início, meio e fim, 

reservando tempo adequado para o feedback/discussão do que foi realizado em sala?
4,1 4,5 11,8%

Percebo que o professor demonstra domínio (conhecimento) dos temas relacionados as 

atividades propostas?
4,3 4,8 11,2%

Percebo que as atividades do desafio/módulo, propostas pelo professor são pensadas e 

organizadas com antecedência?
4,1 4,5 10,6%

O professor é acessível, conversa com a turma e mantém bom relacionamento com os 

alunos?
4,5 4,7 4,9%

Consigo compreender o vocabulário utilizado pelo professor durante as atividades? - 4,8 -

Total Geral 4,2 4,7 12,4%

BIOPARK - FARMÁCIA - PROFESSORES



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Plataforma (Blackboard) 3,3 4,0 19,3%

Unidades de Aprendizagem 3,1 3,7 18,8%

CPP 3,3 3,9 16,1%

Planejamento 3,4 3,9 14,6%

Compreensão da Linguagem Acadêmica 3,6 4,1 12,8%

Projeto Integrador 4,1 4,1 -1,0%

Desafios/Atividades Módulo 3,6 - -

Processo Pedagógico 3,5 - -

Projetos Mensais/Módulos - 4,3 -

Total Geral 3,6 4,0 12,6%

UNIPARK - FARMÁCIA - ASPECTOS

PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Satisfação 4,3 4,4 0,9%

Relacionamento 4,5 4,6 0,3%

Gestão 4,3 4,3 0,1%

Total Geral 4,4 4,4 0,5%

BIOPARK - FARMÁCIA - ASPECTOS

COORDENAÇÃO



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Satisfação 4,0 4,5 14,5%

Aderência ao Modelo Educacional Uniamérica 4,1 4,7 14,0%

Orientação 4,1 4,7 13,9%

Planejamento 4,1 4,5 11,2%

Didática 4,3 4,8 11,2%

Relacionamento - 4,7 -

Total Geral 4,2 4,7 12,4%

BIOPARK - FARMÁCIA - ASPECTOS

PROFESSORES



Nutrimental



Questões Discursivas
Professores



Item Agrupamento
Quantidade 

2019/1
% 2019/1

Quantidade 

2019/2
% 2019/2 % entre semestres

1
Dar feedbacks mais motivadores/mais leves/ser mais positivo(a) 

com os alunos.
0 0,0% 3 50,0% -

2 Não mudaria nada, está tudo de acordo. 2 40,0% 2 33,3% -16,7%

3 Questão avaliou outro(a) professor(a). 3 60,0% 1 16,7% -72,2%

Total Geral 5 100,0% 6 100,0% 0,0%

NUTRIMENTAL - O que o professor poderia fazer diferente para aperfeiçoar sua atuação profissional?

Comparação entre 2019/1 e 2019/2

Todos comentários são do curso de Administração.



Questões Objetivas
Nutrimental



Administração
Noturno



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Sou orientado com clareza em todas as etapas do meu projeto integrador e meu orientador 

participa ativamente deste processo?
3,9 4,9 26,7%

Tenho desenvolvido novas competências ao longo dos projetos integradores que realizei? 4,4 5,0 12,9%

Me sinto motivado a propor soluções inovadoras e bem embasadas em meus projetos 

integradores pelo meu professor orientador?
4,3 4,8 11,5%

Os projetos integradores que realizei trouxeram novos aprendizados e me estimularam buscar 

novos conteúdos além das Unidades de Aprendizagem?
4,3 4,8 11,5%

Tenho clareza de como serei avaliado? 4,4 4,8 7,9%

Entendo os objetivos do desafio/módulo/projeto e consigo executar as etapas da solução? 4,4 4,8 7,9%

Os conteúdos de aprendizagem (Unidade de aprendizagem e outros), disponibilizados na 

plataforma (Blackboard), estão postados com antecedência e de forma organizada?
3,9 4,1 6,6%

Consigo compreender a explicação e orientação do professor para executar as atividades de sala 

e resolver as demandas do meu desafio?
4,4 4,7 5,4%

Os projetos integradores que realizei até agora são relevantes para a minha prática profissional e 

empregabilidade?
4,4 4,7 5,4%

Percebo que a atividade proposta para o desafio/módulo foi pensada e organizada com 

antecedência?
4,4 4,7 5,4%

A forma como os conteúdos e práticas são abordados em sala/laboratórios de aula é a maneira 

que acontece no dia a dia da profissão?
4,1 4,3 4,6%

Com a execução do desafio/módulo, consigo visualizar a aplicabilidade dos conteúdos no 

cotidiano da minha futura profissão?
4,6 4,8 4,5%

Consigo associar a atividade proposta em sala com a resolução do meu desafio/módulo? 4,6 4,7 2,1%

Tenho facilidade para utilizar a plataforma (Blackboard)? 4,7 4,8 1,3%

NUTRIMENTAL - ADMINISTRAÇÃO NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Consigo associar os conteúdos de aprendizagem disponibilizados na plataforma (Blackboard) com 

as atividades propostas em sala de aula?
4,3 4,3 1,1%

Fora da faculdade você dispõe de acesso à Internet para estudar? 100,0% 100,0% 0,0%

O que poderia ser diferente nos processos pedagógicos para que você aprimore sua 

aprendizagem?
4,0 4,0 0,0%

Tenho disponível o cronograma do desafio/módulo com datas, prazos e descrição das etapas e 

entregas a serem realizadas?
100,0% 100,0% 0,0%

Os conteúdos e atividades do seu CPP, cumprem os objetivos de aprendizagem propostos? 3,6 3,6 -0,4%

Consigo entender o vocabulário técnico-científico utilizado pelo professor durante a 

aula/atividade?
4,7 4,7 -1,0%

Entendo que os conteúdos abordados são relevantes para minha formação profissional? 4,9 4,7 -3,9%

Consigo compreender a linguagem utilizada nas unidades de aprendizagem? 4,7 4,4 -5,7%

Antes da aula, consigo ler, compreender e resolver as atividades propostas nas unidades de 

aprendizagem?
4,4 4,1 -7,2%

Você possui Notebook ou Netbook? 100,0% 88,9% -11,1%

A metododologia de desenvolvimento do CPP contribuiu para uma aprendizagem efetiva? - 3,8 -

As questões objetivas da Unidade e as postadas no fórum contribuem para uma aprendizagem 

efetiva?
3,4 - -

Atribua uma nota de 1 a 5 referente ao grau de satifação com a sua CPP, onde 1 é a pior nota e 5 a 

melhor?
- 3,4 -

Você está satisfeito com a oferta do CPP na modalidade EAD (Online)? 2,1 - -

Total Geral 4,2 4,5 5,8%

NUTRIMENTAL - ADMINISTRAÇÃO NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Consigo associar as atividades de sala como um meio para resolver as demandas do meu 

Desafio/Módulo?
- 4,9 -

O professor consegue dar orientações sobre o Modelo e Metodologia de Aprendizagem da 

Uniamérica? 
- 4,9 -

O Professor consegue organizar a atividade do desafio/módulo com início, meio e fim, reservando 

tempo adequado para o feedback/discussão do que foi realizado em sala?
- 4,9 -

Percebo que as atividades do desafio/módulo, propostas pelo professor são pensadas e 

organizadas com antecedência?
- 4,9 -

O professor é acessível, conversa com a turma e mantém bom relacionamento com os alunos? - 4,8 -

Percebo que o professor demonstra domínio (conhecimento) dos temas relacionados as 

atividades propostas?
- 4,8 -

O professor consegue orientar as atividades/desafios em sala? (Instrui sobre o que precisa ser 

feito, acompanha o desenvolvimento da atividade/desafio, faz contribuições para melhoria e 

resolução da atividade/desafio).

- 4,7 -

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação do professor neste módulo/desafio, onde 1 significa 

muito insatisfeito e 5 muito satisfeito.
- 4,6 -

Total Geral - 4,8 -

NUTRIMENTAL - ADMINISTRAÇÃO NOTURNO - PROFESSORES



Aspecto 2019/1 2019/2 %

CPP 3,0 3,6 17,9%

Projeto Integrador 4,3 4,8 13,3%

Planejamento 4,4 4,7 6,6%

Desafios/Atividades Módulo 4,5 4,6 2,9%

Plataforma (Blackboard) 4,7 4,8 1,3%

Processo Pedagógico 4,0 4,0 0,0%

Unidades de Aprendizagem 4,2 4,2 -0,1%

Compreensão da Linguagem Acadêmica 4,6 4,6 -0,6%

Total Geral 4,2 4,5 5,8%

NUTRIMENTAL - ADMINISTRAÇÃO NOTURNO - ASPECTOS

PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Aderência ao Modelo Educacional Uniamérica - 4,9 -

Planejamento - 4,9 -

Didática - 4,8 -

Orientação - 4,7 -

Satisfação - 4,6 -

Total Geral - 4,8 -

NUTRIMENTAL - ADMINISTRAÇÃO NOTURNO - ASPECTOS

PROFESSORES



Engenharia de Alimentos
Noturno



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Consigo associar os conteúdos de aprendizagem disponibilizados na plataforma (Blackboard) 

com as atividades propostas em sala de aula?
3,7 4,4 18,5%

Fora da faculdade você dispõe de acesso à Internet para estudar? 85,7% 100,0% 16,7%

Tenho clareza de como serei avaliado? 4,0 4,6 15,0%

A forma como os conteúdos e práticas são abordados em sala/laboratórios de aula é a maneira 

que acontece no dia a dia da profissão?
4,3 4,8 10,8%

Consigo associar a atividade proposta em sala com a resolução do meu desafio/módulo? 4,3 4,8 10,8%

Sou orientado com clareza em todas as etapas do meu projeto integrador e meu orientador 

participa ativamente deste processo?
4,3 4,8 10,8%

Consigo compreender a explicação e orientação do professor para executar as atividades de sala 

e resolver as demandas do meu desafio?
4,4 4,8 8,4%

Antes da aula, consigo ler, compreender e resolver as atividades propostas nas unidades de 

aprendizagem?
4,3 4,6 7,3%

Tenho desenvolvido novas competências ao longo dos projetos integradores que realizei? 4,5 4,8 6,7%

Consigo entender o vocabulário técnico-científico utilizado pelo professor durante a 

aula/atividade?
4,4 4,6 3,9%

Os projetos integradores que realizei até agora são relevantes para a minha prática profissional e 

empregabilidade?
4,7 4,8 2,9%

Consigo compreender a linguagem utilizada nas unidades de aprendizagem? 4,5 4,6 2,2%

Os projetos integradores que realizei trouxeram novos aprendizados e me estimularam buscar 

novos conteúdos além das Unidades de Aprendizagem?
4,5 4,6 2,2%

Entendo os objetivos do desafio/módulo/projeto e consigo executar as etapas da solução? 4,5 4,6 2,2%

NUTRIMENTAL - ENGENHARIA DE ALIMENTOS NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Os conteúdos de aprendizagem (Unidade de aprendizagem e outros), disponibilizados na 

plataforma (Blackboard), estão postados com antecedência e de forma organizada?
4,1 4,2 1,4%

Você possui Notebook ou Netbook? 100,0% 100,0% 0,0%

Entendo que os conteúdos abordados são relevantes para minha formação profissional? 4,8 4,8 -0,7%

Me sinto motivado a propor soluções inovadoras e bem embasadas em meus projetos 

integradores pelo meu professor orientador?
4,8 4,8 -0,7%

Tenho facilidade para utilizar a plataforma (Blackboard)? 4,7 4,6 -1,4%

Tenho disponível o cronograma do desafio/módulo com datas, prazos e descrição das etapas e 

entregas a serem realizadas?
83,3% 80,0% -4,0%

Com a execução do desafio/módulo, consigo visualizar a aplicabilidade dos conteúdos no 

cotidiano da minha futura profissão?
4,8 4,6 -4,8%

Os conteúdos e atividades do seu CPP, cumprem os objetivos de aprendizagem propostos? 4,5 4,2 -6,7%

O que poderia ser diferente nos processos pedagógicos para que você aprimore sua 

aprendizagem?
4,2 3,8 -8,8%

Percebo que a atividade proposta para o desafio/módulo foi pensada e organizada com 

antecedência?
4,8 4,2 -13,1%

A metododologia de desenvolvimento do CPP contribuiu para uma aprendizagem efetiva? - 4,0 -

As questões objetivas da Unidade e as postadas no fórum contribuem para uma aprendizagem 

efetiva?
4,7 -

Atribua uma nota de 1 a 5 referente ao grau de satifação com a sua CPP, onde 1 é a pior nota e 5 

a melhor?
- 4,0 -

Você está satisfeito com a oferta do CPP na modalidade EAD (Online)? 4,8 - -

Total Geral 4,5 4,5 1,3%

NUTRIMENTAL - ENGENHARIA DE ALIMENTOS NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação do professor neste módulo/desafio, onde 1 

significa muito insatisfeito e 5 muito satisfeito.
- 5,0 -

Consigo associar as atividades de sala como um meio para resolver as demandas do meu 

Desafio/Módulo?
- 5,0 -

O professor consegue dar orientações sobre o Modelo e Metodologia de Aprendizagem 

da Uniamérica? 
- 5,0 -

O Professor consegue organizar a atividade do desafio/módulo com início, meio e fim, 

reservando tempo adequado para o feedback/discussão do que foi realizado em sala?
- 5,0 -

O professor consegue orientar as atividades/desafios em sala? (Instrui sobre o que 

precisa ser feito, acompanha o desenvolvimento da atividade/desafio, faz contribuições 

para melhoria e resolução da atividade/desafio).

- 5,0 -

O professor é acessível, conversa com a turma e mantém bom relacionamento com os 

alunos?
- 5,0 -

Percebo que as atividades do desafio/módulo, propostas pelo professor são pensadas e 

organizadas com antecedência?
- 5,0 -

Percebo que o professor demonstra domínio (conhecimento) dos temas relacionados as 

atividades propostas?
- 5,0 -

Total Geral - 5,0 -

NUTRIMENTAL - ENGENHARIA DE ALIMENTOS NOTURNO - PROFESSORES



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Unidades de Aprendizagem 4,0 4,4 8,7%

Compreensão da Linguagem Acadêmica 4,5 4,7 4,9%

Projeto Integrador 4,6 4,8 4,2%

Desafios/Atividades Módulo 4,6 4,7 3,4%

Planejamento 4,4 4,4 -0,4%

Plataforma (Blackboard) 4,7 4,6 -1,4%

Processo Pedagógico 4,2 3,8 -8,8%

CPP 4,7 4,1 -12,9%

Total Geral 4,5 4,5 1,3%

NUTRIMENTAL - ENGENHARIA DE ALIMENTOS NOTURNO - ASPECTOS

PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Aderência ao Modelo Educacional Uniamérica - 5,0 -

Didática - 5,0 -

Orientação - 5,0 -

Planejamento - 5,0 -

Satisfação - 5,0 -

Total Geral - 5,0 -

NUTRIMENTAL - ENGENHARIA DE ALIMENTOS NOTURNO - ASPECTOS

PROFESSORES



Engenharia de Produção
Noturno



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Você possui Notebook ou Netbook? 62,5% 83,3% 33,3%

Os projetos integradores que realizei trouxeram novos aprendizados e me estimularam buscar 

novos conteúdos além das Unidades de Aprendizagem?
3,9 4,8 24,7%

O que poderia ser diferente nos processos pedagógicos para que você aprimore sua 

aprendizagem?
3,5 4,3 23,8%

Percebo que a atividade proposta para o desafio/módulo foi pensada e organizada com 

antecedência?
4,3 4,8 13,7%

Os projetos integradores que realizei até agora são relevantes para a minha prática profissional e 

empregabilidade?
4,1 4,7 13,1%

Os conteúdos e atividades do seu CPP, cumprem os objetivos de aprendizagem propostos? 3,9 4,3 11,8%

Consigo compreender a linguagem utilizada nas unidades de aprendizagem? 4,3 4,7 9,8%

Tenho desenvolvido novas competências ao longo dos projetos integradores que realizei? 4,3 4,7 9,8%

Me sinto motivado a propor soluções inovadoras e bem embasadas em meus projetos 

integradores pelo meu professor orientador?
4,1 4,5 9,1%

Com a execução do desafio/módulo, consigo visualizar a aplicabilidade dos conteúdos no 

cotidiano da minha futura profissão?
4,4 4,7 6,7%

Consigo associar a atividade proposta em sala com a resolução do meu desafio/módulo? 4,1 4,3 5,1%

Sou orientado com clareza em todas as etapas do meu projeto integrador e meu orientador 

participa ativamente deste processo?
4,4 4,5 2,9%

Fora da faculdade você dispõe de acesso à Internet para estudar? 100,0% 100,0% 0,0%

Tenho facilidade para utilizar a plataforma (Blackboard)? 3,9 3,8 -1,1%

Consigo associar os conteúdos de aprendizagem disponibilizados na plataforma (Blackboard) com 

as atividades propostas em sala de aula?
4,3 4,2 -2,0%

NUTRIMENTAL - ENGENHARIA DE PRODUÇÃO NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Tenho clareza de como serei avaliado? 4,6 4,5 -2,7%

Consigo compreender a explicação e orientação do professor para executar as atividades de sala 

e resolver as demandas do meu desafio?
5,0 4,8 -3,3%

Consigo entender o vocabulário técnico-científico utilizado pelo professor durante a 

aula/atividade?
4,9 4,7 -4,3%

Entendo que os conteúdos abordados são relevantes para minha formação profissional? 4,8 4,5 -5,3%

Entendo os objetivos do desafio/módulo/projeto e consigo executar as etapas da solução? 4,3 4,0 -5,9%

Os conteúdos de aprendizagem (Unidade de aprendizagem e outros), disponibilizados na 

plataforma (Blackboard), estão postados com antecedência e de forma organizada?
4,1 3,8 -7,1%

A forma como os conteúdos e práticas são abordados em sala/laboratórios de aula é a maneira 

que acontece no dia a dia da profissão?
4,9 4,3 -11,1%

Antes da aula, consigo ler, compreender e resolver as atividades propostas nas unidades de 

aprendizagem?
4,0 3,5 -12,5%

Tenho disponível o cronograma do desafio/módulo com datas, prazos e descrição das etapas e 

entregas a serem realizadas?
100,0% 83,3% -16,7%

A metododologia de desenvolvimento do CPP contribuiu para uma aprendizagem efetiva? - 4,5 -

As questões objetivas da Unidade e as postadas no fórum contribuem para uma aprendizagem 

efetiva?
3,9 - -

Atribua uma nota de 1 a 5 referente ao grau de satifação com a sua CPP, onde 1 é a pior nota e 5 

a melhor?
- 4,2 -

Você está satisfeito com a oferta do CPP na modalidade EAD (Online)? 3,6 - -

Total Geral 4,2 4,4 4,0%

NUTRIMENTAL - ENGENHARIA DE PRODUÇÃO NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação do professor neste módulo/desafio, onde 1 

significa muito insatisfeito e 5 muito satisfeito.
- 4,5 -

Consigo associar as atividades de sala como um meio para resolver as demandas do meu 

Desafio/Módulo?
- 4,5 -

O professor consegue dar orientações sobre o Modelo e Metodologia de Aprendizagem da 

Uniamérica? 
- 4,7 -

O Professor consegue organizar a atividade do desafio/módulo com início, meio e fim, 

reservando tempo adequado para o feedback/discussão do que foi realizado em sala?
- 4,5 -

O professor consegue orientar as atividades/desafios em sala? (Instrui sobre o que precisa 

ser feito, acompanha o desenvolvimento da atividade/desafio, faz contribuições para 

melhoria e resolução da atividade/desafio).

- 4,3 -

O professor é acessível, conversa com a turma e mantém bom relacionamento com os 

alunos?
- 4,7 -

Percebo que as atividades do desafio/módulo, propostas pelo professor são pensadas e 

organizadas com antecedência?
- 4,7 -

Percebo que o professor demonstra domínio (conhecimento) dos temas relacionados as 

atividades propostas?
- 4,5 -

Total Geral - 4,5 -

NUTRIMENTAL - ENGENHARIA DE PRODUÇÃO NOTURNO - PROFESSORES



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Processo Pedagógico 3,5 4,3 23,8%

CPP 3,8 4,3 14,3%

Projeto Integrador 4,2 4,6 11,6%

Planejamento 4,4 4,7 5,2%

Compreensão da Linguagem Acadêmica 4,7 4,7 0,3%

Plataforma (Blackboard) 3,9 3,8 -1,1%

Desafios/Atividades Módulo 4,5 4,4 -2,4%

Unidades de Aprendizagem 4,1 3,8 -7,1%

Total Geral 4,2 4,4 4,0%

NUTRIMENTAL - ENGENHARIA DE PRODUÇÃO NOTURNO - ASPECTOS

PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Aderência ao Modelo Educacional Uniamérica - 4,7 -

Planejamento - 4,6 -

Didática - 4,6 -

Satisfação - 4,5 -

Orientação - 4,3 -

Total Geral - 4,5 -

NUTRIMENTAL - ENGENHARIA DE PRODUÇÃO NOTURNO - ASPECTOS

PROFESSORES



Nutrição
Noturno



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Tenho disponível o cronograma do desafio/módulo com datas, prazos e descrição das etapas e 

entregas a serem realizadas?
75,0% 100,0% 33,3%

Me sinto motivado a propor soluções inovadoras e bem embasadas em meus projetos 

integradores pelo meu professor orientador?
3,3 4,4 32,5%

Sou orientado com clareza em todas as etapas do meu projeto integrador e meu orientador 

participa ativamente deste processo?
3,3 4,2 25,0%

Os projetos integradores que realizei trouxeram novos aprendizados e me estimularam buscar 

novos conteúdos além das Unidades de Aprendizagem?
3,7 4,4 20,5%

Tenho desenvolvido novas competências ao longo dos projetos integradores que realizei? 3,9 4,7 19,1%

Os projetos integradores que realizei até agora são relevantes para a minha prática profissional e 

empregabilidade?
3,9 4,5 14,9%

Tenho clareza de como serei avaliado? 4,2 4,5 8,0%

Os conteúdos e atividades do seu CPP, cumprem os objetivos de aprendizagem propostos? 3,9 4,1 4,3%

A forma como os conteúdos e práticas são abordados em sala/laboratórios de aula é a maneira 

que acontece no dia a dia da profissão?
4,1 4,2 2,0%

Os conteúdos de aprendizagem (Unidade de aprendizagem e outros), disponibilizados na 

plataforma (Blackboard), estão postados com antecedência e de forma organizada?
4,1 4,2 2,0%

Percebo que a atividade proposta para o desafio/módulo foi pensada e organizada com 

antecedência?
4,3 4,4 1,9%

Consigo associar a atividade proposta em sala com a resolução do meu desafio/módulo? 4,4 4,5 1,9%

Entendo que os conteúdos abordados são relevantes para minha formação profissional? 4,8 4,8 0,0%

Você possui Notebook ou Netbook? 83,3% 83,3% 0,0%

NUTRIMENTAL - NUTRIÇÃO NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

Consigo associar os conteúdos de aprendizagem disponibilizados na plataforma (Blackboard) com 

as atividades propostas em sala de aula?
4,3 4,2 -2,0%

Consigo entender o vocabulário técnico-científico utilizado pelo professor durante a 

aula/atividade?
4,3 4,2 -2,0%

O que poderia ser diferente nos processos pedagógicos para que você aprimore sua 

aprendizagem?
4,1 4,0 -2,0%

Entendo os objetivos do desafio/módulo/projeto e consigo executar as etapas da solução? 4,6 4,4 -3,6%

Consigo compreender a explicação e orientação do professor para executar as atividades de sala 

e resolver as demandas do meu desafio?
4,4 4,2 -5,7%

Consigo compreender a linguagem utilizada nas unidades de aprendizagem? 4,3 4,1 -5,8%

Com a execução do desafio/módulo, consigo visualizar a aplicabilidade dos conteúdos no 

cotidiano da minha futura profissão?
4,7 4,3 -7,1%

Tenho facilidade para utilizar a plataforma (Blackboard)? 4,8 4,4 -8,6%

Antes da aula, consigo ler, compreender e resolver as atividades propostas nas unidades de 

aprendizagem?
4,5 4,1 -9,3%

A metododologia de desenvolvimento do CPP contribuiu para uma aprendizagem efetiva? - 3,9 -

As questões objetivas da Unidade e as postadas no fórum contribuem para uma aprendizagem 

efetiva?
4,0 - -

Atribua uma nota de 1 a 5 referente ao grau de satifação com a sua CPP, onde 1 é a pior nota e 5 

a melhor?
- 3,7 -

Fora da faculdade você dispõe de acesso à Internet para estudar? 100,0% - -

Você está satisfeito com a oferta do CPP na modalidade EAD (Online)? 4,1 - -

Total Geral 4,2 4,3 2,3%

NUTRIMENTAL - NUTRIÇÃO NOTURNO - PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Pergunta 2019/1 2019/2 %

O professor consegue orientar as atividades/desafios em sala? (Instrui sobre o que precisa ser 

feito, acompanha o desenvolvimento da atividade/desafio, faz contribuições para melhoria e 

resolução da atividade/desafio).

4,0 4,8 20,0%

O professor é acessível, conversa com a turma e mantém bom relacionamento com os alunos? 4,0 4,8 20,0%

Percebo que as atividades do desafio/módulo, propostas pelo professor são pensadas e 

organizadas com antecedência?
4,0 4,8 20,0%

Atribua uma nota de 1 a 5 para a atuação do professor neste módulo/desafio, onde 1 significa 

muito insatisfeito e 5 muito satisfeito.
4,0 4,6 15,0%

O professor consegue dar orientações sobre o Modelo e Metodologia de Aprendizagem da 

Uniamérica? 
4,5 4,8 6,7%

Percebo que o professor demonstra domínio (conhecimento) dos temas relacionados as 

atividades propostas?
4,5 4,8 6,7%

Consigo associar as atividades de sala como um meio para resolver as demandas do meu 

Desafio/Módulo?
4,5 4,6 2,2%

O Professor consegue organizar a atividade do desafio/módulo com início, meio e fim, 

reservando tempo adequado para o feedback/discussão do que foi realizado em sala?
4,5 4,6 2,2%

Total Geral 4,3 4,7 11,2%

NUTRIMENTAL - NUTRIÇÃO NOTURNO - PROFESSORES



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Projeto Integrador 3,6 4,4 22,0%

Planejamento 4,3 4,5 4,9%

Desafios/Atividades Módulo 4,5 4,4 -1,5%

Processo Pedagógico 4,1 4,0 -2,0%

CPP 4,0 3,9 -2,8%

Unidades de Aprendizagem 4,3 4,1 -3,2%

Compreensão da Linguagem Acadêmica 4,3 4,1 -4,5%

Plataforma (Blackboard) 4,8 4,4 -8,6%

Total Geral 4,2 4,3 2,3%

NUTRIMENTAL - NUTRIÇÃO NOTURNO - ASPECTOS

PROCESSOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS



Aspecto 2019/1 2019/2 %

Orientação 4,0 4,8 20,0%

Satisfação 4,0 4,6 15,0%

Planejamento 4,3 4,7 10,6%

Didática 4,3 4,7 9,2%

Aderência ao Modelo Educacional Uniamérica 4,5 4,8 6,7%

Total Geral 4,3 4,7 11,2%

NUTRIMENTAL - NUTRIÇÃO NOTURNO - ASPECTOS

PROFESSORES



Paulo Freire

(45)99993-5572
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Anexo III – Melhorias Implementadas a partir 

da Autoavaliação de 2019 



 

 

 

RELATÓRIO DE AÇÕES REALIZADAS A PARTIR DO PROCESSO DE 

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

ANO REFERÊNCIA - 2019 

 

ACADÊMICO-ADMINISTRATIVO 

Aspecto Demanda Ação 

 
Assiduidade 

 
Atrasos reiterados de 
professores 

Conversa geral e individualmente com o corpo 
docente. Acompanhamento do ponto dos 
professores. 

Avaliação Aula de conteúdo específicos 
no dia da avaliação 

Foi reservado um único dia para avaliação. 
Temas específicos passaram a ser realizados em 
outro dia. 

 
Avaliação 

Avaliações descasadas com 
os assuntos da semana 

Planejamento com o colegiado para alinhamento 
dos assuntos das avaliações. 

 
Avaliação 
 

Sem informação sobre os 
temas a serem estudados 

Elaboração de roteiro sobre o conteúdo das 
avaliações 

 
 
Avaliação 

 
Metodologia por projetos 
porém a avaliação é de 
conteúdo. 

Mudança na estrutura de avaliação, passando a 
avaliar as competências a serem desenvolvidas 
no projeto, através da entrega do produto.  

 
 
Blackboard 

Dificuldade na organização e 
utilização da Blackboard 

Revisão do Layout e elaboração de vários 
tutoriais curtos e intuitivos que ensinam a 
utilização do ambiente virtual de aprendizagem 

 
Carga horária 

Pouca carga horária para os 
temas específicos 

Ampliação de 02 dias para 03 dias com temas 
específicos (S/ considerar projeto integrador) 

 
 
 
Comunicação  

Professores repassam 
informações diferentes sobre 
a avaliação e sobre o modelo 
UniAmérica 

Alinhamento com todos os professores.  Criação 
de instrução normativa de processos acadêmicos. 
Postagem das orientações do semestre no 
ambiente virtual de aprendizagem. 

 
CPP 

 
Mudança da CPP de 
presencial para on-line 
 

 
Alteração da CPP para 1 encontro presencial por 
mês 

 
 
CPP 

 
Temas de CPP que não 
agregam. 

Revisão dos temas ofertados. Treinamento para 
os professores de CPP. Contratação de um 
coordenador para CPP.  

 
CPP 

 
CPPs obrigatórias, sem 
opção de escolha por parte 
do acadêmico 
 

 
CPPS eletivas, com escolha livre pelos 
acadêmicos. 

 
Curso 

 
Junção de turmas de cursos 
diferentes 
 

Alteração do modelo de gestão de turmas para 
integração vertical dentro do próprio curso 

 
Inglês 

 
Inglês obrigatório em 4 
semestres 
 

 
Inglês passou a ser eletivo 



 

 

 
 
 
 
 
Metodologia 

 
 
 
 
Alunos ficam um pouco 
perdidos com a metodologia 
de aprendizagem ativa 

Elaboração de um roteiro referencial para sala de 
aula, contemplando o momento de 
contextualização, realização de atividade por 
meio estratégias de aprendizagem ativa, e 
fechamento e feedback 

 
Metodologia 

 
Dificuldade em associar os 
conteúdos com aplicação 
prática 
 

Mudança da matriz curricular tradicional para a 
matriz curricular por projetos baseada em 
competências 

 
Planejamento 

 
Impressão de ausência de 
planejamento do semestre 
 

Reservado tempo maior para planejamento no 
meses de julho e janeiro 

 
Projeto Integrador 

 
Retirada do dia específico 
para realização do projeto 
integrador 
 

Inserção de um dia específico para realização do 
projeto integrador 

 
 
Projetos Interdisciplinares 

 
Dificuldade em conciliar a 
demanda de dois projetos ao 
mesmo tempo 

Alteração da execução do projeto de 02 
bimestrais, para 01 projeto mensal. Desta forma o 
aprendente consegue focar seus estudos apenas 
em um componente curricular 

 
Trilha de Aprendizagem 

 
Repetição de Conteúdos 
 

 
Revisão dos planos de aprendizagem 
 

 
Trilha de aprendizagem 

 
Unidades de aprendizagem 
com erros e atrasos na 
postagem 
 

 
Cronograma de acompanhamento e controle de 
qualidade dos conteúdos. 

 

Infraestrutura 

Aspecto Demanda Ação 

Salas de aula  
Salas de arquitetura com 
problemas de acústica e sem 
acabamento 
 

 
Acabamento de todas as salas e instalação de 
forro e piso acústico. 

 
 
Laboratórios de 
engenharia 

 
Falta de segurança na 
utilização do laboratório. 
Desorganização. Internet 
ruim. 
 

 
Reforma e organização do espaço. Elaboração de 
Manual de segurança e uso do laboratório. Troca 
da rede WIFI. 
 

 
Piso 

 
Piso tátil solto e 
atrapalhando a circulação 
 

 
Instalação e colagem de todos os pisos táteis 

 
Sala de Aula 

 
Pintura ruim e paredes 
quebradas nas salas do 2º 
piso 
 

 
Conserto das paredes e pintura de todas as salas 

 
Salas de aula 

  



 

 

Torres de energia elétrica 
com defeito nas salas do 2º 
e 1º piso 
 

Revisão e conserto de todas as torres de energia 
elétrica 

 
 
Vestiários 1º piso 

 
Problema com o adesivo da 
porta. Porta com problema 
para fechar. Falta de suporte 
para pendurar bolsa, mal 
cheiro. 
 

 
Reforma do vestiário, pintura e conserto das 
portas, instalação de suporte para bolsa e 
sabonete. Revisão e ampliação da rotina de 
limpeza do vestiário. 
 

 
 
Manutenções gerais 

 
Maçanetas, torres e 
tomadas, ar condicionado, 
cadeiras. 

 
Revisão e manutenção em todos os pisos: 
Maçanetas, torres e tomadas, ar condicionado, 
cadeiras. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV – Exemplo de Relatório para 

apropriação dos resultados pelos colegiados de 

curso 



 
 

 
 
 
 

Plano de Gestão e 
 

Melhoria Contínua do Curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Plano de Gestão e Melhorias - Processos Acadêmicos/Pedagógicos e NPS 

Aspectos 
Realizado 

2019/2 
Objetivo  
2020/1 

Breve Diagnóstico  
Ações do Colegiado 

Para Atingimento do 
Objetivo 

Quando? 
Verificação  
do Objetivo 

Como a IES pode ajudar? 

Unidades de 
Aprendizagem 

  

    
1. 
2. 
3. 

 2020/1 

  

Compreensão da 
Linguagem 
Acadêmica   

    
1. 
2. 
3. 

  2020/1 

  

Desafio/Atividades 
Módulo 

  

    
1. 
2. 
3. 

  2020/1 

  

Planejamento do 
Curso 

  

    
1. 
2. 
3. 

  2020/1 

  

Projeto Integrador 

  

    
1. 
2. 
3. 

  2020/1 

  

NPS 

  

    
1. 
2. 
3. 

  2020/1 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo V – Exemplo de relatório de desempenho 

individual docente 



Relatório de Avaliação por Avaliado

AIUA

Avaliação: Questionário para Avaliação Docente - Out 2018 (Cod: 31)

Período da Aplicação: 29/10/2018 a 10/11/2018

Avaliado: Ana Manuela Ordoñez

Total de 125 avaliadores, obteve-se 52 (41.6%) respostas
* Não são consideradas respostas marcadas como Não Avaliado/Utilizado pelo participante.

CATEGORIA: Professor

ASPECTO: Didática

Questão ConceitoPontos

O professor consegue fazer com que você aprenda? Bom para Muito Bom4.35
Em sala de aula o professor utiliza metodologias ativas e variadas, que estimulam a aprendizagem
efetiva?

Bom para Muito Bom4.29

4,32Média do aspecto

ASPECTO: Relacionamento

Questão ConceitoPontos

O professor é acessivel, dialóga com a turma e acata sugestões? Muito Bom4.54

4,54Média do aspecto

ASPECTO: Aderência Institucional

Questão ConceitoPontos

O professor consegue dar orientações sobre o curso e a metodologia da Instituição? Muito Bom4.65

4,65Média do aspecto

CATEGORIA: Professor
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Avaliação: Questionário para Avaliação Docente - Out 2018 (Cod: 31)

Período da Aplicação: 29/10/2018 a 10/11/2018

CRITÉRIO: Didática

Questão 1 Nunca 2 Raramente 3 Às Vezes 4 Quase
Sempre 5 Sempre Não tenho aula

com esse
A B C ED F

O professor consegue fazer com que você
aprenda? 0,00% 0 0,00% 0 9,62% 5 17,31% 9 67,31% 35 5,77% 3

Em sala de aula o professor utiliza
metodologias ativas e variadas, que
estimulam a aprendizagem efetiva?

0,00% 0 1,92% 1 5,77% 3 25,00% 13 61,54% 32 5,77% 3

Média deste critério 0,00% (0) 0,96% (0,5) 7,69% (4) 21,16% (11) 64,42% (33,5) 5,77% (3)

CRITÉRIO: Relacionamento

Questão 1 Nunca 2 Raramente 3 Às Vezes 4 Quase
Sempre 5 Sempre Não tenho aula

com esse
A B C ED F

O professor é acessivel, dialóga com a turma
e acata sugestões? 0,00% 0 1,92% 1 5,77% 3 19,23% 10 71,15% 37 1,92% 1

Média deste critério 0,00% (0) 1,92% (1) 5,77% (3) 19,23% (10) 71,15% (37) 1,92% (1)

CRITÉRIO: Aderência Institucional

Questão 1 Nunca 2 Raramente 3 Às Vezes 4 Quase
Sempre 5 Sempre Não tenho aula

com esse
A B C ED F

O professor consegue dar orientações sobre
o curso e a metodologia da Instituição? 0,00% 0 0,00% 0 1,92% 1 21,15% 11 75,00% 39 1,92% 1

Média deste critério 0,00% (0) 0,00% (0) 1,92% (1) 21,15% (11) 75,00% (39) 1,92% (1)

Média desta categoria 0,00% (0) 0,96% (0,5) 5,77% (3) 20,67%(10,75) 68,75%(35,75) 3,84% (2)

Média deste questionário 0,00% (0) 0,96% (0,5) 5,77% (3) 21,15%(10,75) 68,75%(35,75) 3,84% (1)
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