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1. INTRODUÇÃO 

 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES foi instituído pela Lei n° 

10.861, de 14 de abril de 2004 e, fundamenta-se na necessidade de promover a “melhoria da qualidade da 

educação superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia 

institucional, da sua efetividade acadêmica e social e, especialmente, do aprofundamento dos seus 

compromissos e responsabilidades sociais”.  

E, para a condução dos processos avaliativos no âmbito das Instituições do país a Lei do 

SINAES instituiu a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES que é o órgão 

colegiado de coordenação e supervisão do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior SINAES 

e possui as seguintes atribuições:  

I - propor e avaliar as dinâmicas, procedimentos e mecanismos da avaliação institucional, de cursos 

e de desempenho dos estudantes; 

II - estabelecer diretrizes para organização e designação de comissões de avaliação, analisar 

relatórios, elaborar pareceres e encaminhar recomendações às instâncias competentes; 

III - formular propostas para o desenvolvimento das instituições de educação superior, com base 

nas análises e recomendações produzidas nos processos de avaliação; 

IV - articular-se com os sistemas estaduais de ensino, visando a estabelecer ações e critérios 

comuns de avaliação e supervisão da educação superior; 

V - submeter anualmente à aprovação do Ministro de Estado da Educação a relação dos cursos a 

cujos estudantes será aplicado o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes ENADE; 

VI - elaborar o seu regimento, a ser aprovado em ato do Ministro de Estado da Educação; 

VII - realizar reuniões ordinárias mensais e extraordinárias, sempre que convocadas pelo Ministro 

de Estado da Educação. 

A CONAES como órgão colegiado é composta de: i) Presidência; ii) Representante do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP; iii) Representante da Fundação 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES; iv) Representantes do Ministério 

da Educação (suas secretarias); v) Representante do Corpo Discente das Instituições de Educação superior; 

vi) Representante do Corpo Docente das Instituições de Educação Superior; vii) Representante do Corpo 

Técnico-Administrativo das Instituições de Educação  Superior; viii) Representantes com Notório Saber 

Científico, Filosófico e Artístico, e Reconhecida Competência em Avaliação ou Gestão da Educação 

Superior; ix) Secretária Executiva. 
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Em consonância com a Lei do SINAES e em atendimento a NOTA TÉCNICA 65 de 2014 e 

legislação pertinente, a CONAES orienta que a auto avaliação, em consonância com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) da IES, deve ser vista como um processo de autoconhecimento 

conduzido pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), mas que envolve todos os atores que atuam na 

instituição, a fim de analisar as atividades acadêmicas desenvolvidas. É um processo de indução de 

qualidade da instituição, que deve utilizar os resultados das avaliações externas e as informações coletadas 

e organizadas a partir do PDI, transformando-os em conhecimento e possibilitando sua apropriação pelos 

atores envolvidos. Afinal, as ações de melhoria a serem implementadas pela instituição dependem de sua 

própria compreensão, de seu autoconhecimento. E, por fim, que processo de auto avaliação da 

UNINORTEdeva ser consolidado no Relatório de Auto avaliação Institucional, que tem por finalidades 

fomentar a cultura de avaliação institucional e subsidiar os processos de avaliação externa. 

Anualmente o relatório da CPA em consonância com a legislação consta com as cinco partes 

orientadas pela CONAES e outras definidas por esta comissão. 

Adicionalmente, esta comissão participa ativamente das avaliações no Uninorte conforme 

preconiza a legislação vigente no âmbito da:  

a. Avaliação das Instituições de Educação Superior – AVALIES: desenvolvida em duas modalidades 

principais: (a) auto avaliação – coordenada pela CPA, a partir de setembro de 2004; e (b) avaliação externa 

institucional coordenada pelo INEP.  

b. Avaliação dos Cursos de Graduação – ACG: avalia os cursos de graduação por meio de instrumentos e 

procedimentos que incluem visitas in loco de comissões externas. Tal avaliação objetiva autorizar, 

reconhecer e renovar reconhecimento dos cursos superiores. A Avaliação dos Cursos de Graduação tem 

por objetivo “identificar as condições de ensino oferecidas aos estudantes, em especial as relativas ao perfil 

do corpo docente, as instalações físicas e a organização didático-pedagógica” (BRASIL, 2006).  

c. Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) – aplica-se aos estudantes de final de 

curso.  

 Por prática, no Uninorte foi estabelecido um programa de avaliação institucional interna e externa, 

amplo que abrange análises diversas e diversificadas dos resultados de avaliações internas (auto avaliação, 

auditorias) e externas (do INEP, ENADE, de conselhos). 
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2. DADOS DA INSTITUIÇÃO 

 

MANTIDA: 

Centro Universitário do Norte – Uninorte / Código: 1422 

Município: Manaus 

Estado: Amazonas 

MANTENEDORA 

Sociedade de Desenvolvimento Cultural do Amazonas - SODECAM 

CNPJ: 63.692.180/0001-30 

O Centro Universitário do Norte -  Uninorte - iniciou suas atividades em 1998 com o nome fantasia 

de Faculdades Objetivo, cuja mantenedora era o Instituto Cultural de Ensino Superior do Amazonas 

(ICESAM).  

Em 2004 o UNINORTE, mantida pela Sociedade de Desenvolvimento Cultural do Amazonas – 

SODECAM, com área de atuação na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, foi credenciada como Centro 

Universitário por meio da Portaria MEC 995 de 14 de abril de 2004. Nesta oportunidade teve aprovado seu 

Estatuto e o seu Plano de Desenvolvimento Institucional, e vem, desde então, desenvolvendo atividades 

de ensino e extensão e posteriormente atividades de pesquisa, que vem sendo intensificada nos últimos 

anos. 

Em 2008, passou a integrar a Rede Internacional de Universidades Laureate, o que tem se 

revelado uma oportunidade para redimensionar e fortalecer sua missão institucional.  

O Centro Universitário do Norte – Uninorte é uma instituição de ensino superior pluricurricular 

que se caracteriza pela excelência do ensino oferecido. Atua nas áreas do conhecimento de Negócios e 

Hospitalidade; Arquitetura, Engenharia e Tecnologia da Informação; Comunicação, Artes, Design e 

Educação; Ciências da Saúde e Direito. Oferta cursos de pós-graduação lato sensu, na modalidade 

presencial, de acordo com a legislação do ensino superior brasileira. O UNINORTE dispõe de uma 

infraestrutura adequada para garantir um ensino de qualidade a todos os seus alunos, os cursos oferecidos 

pela instituição, distribuem-se em prédios equipados e destinados ao ensino, estando dentro dos padrões 

necessários para um bom desenvolvimento do processo ensino aprendizagem. 

O UNINORTE completou uma avaliação rigorosa do B Lab®, uma organização independente sem 

fins lucrativos, que funciona como um movimento global de pessoas que utilizam os negócios como uma 

força para o bem, e conquistou a recertificação B CorpTM.  
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No Quadro 1 estão demonstrados os processos regulatórios do UNINORTE. 

 

Quadro 1 – Processo Regulatório da Uninorte 

Ato Regulatório Tipo do 

Documento 

Nº do 

Documento 

Data do 

Documento 

Data da 

Publicação 

Credenciamento Decreto S/N 14/07/1994 14/07/1994 

Credenciamento Portaria 995 14/04/2004 15/04/2004 

Credenciamento EaD Portaria  1.383 08/12/2010 08/12/2010 

Recredenciamento Portaria 1.397 13/12/2010 13/12/2010 

Recredenciamento Portaria  728 20/07/2016 21/07/2016 

Recredenciamento EaD Portaria 900 25/07/2017 26/07/2017 

         Fonte: CPA / Uninorte, 2019. 

 

A política educacional do Uninorte respeita integralmente a diversidade humana em todas as suas 

especificidades, procurando obter uma convivência diferenciada do aprendizado que vem contribuir em 

um importante processo para a elaboração de suas políticas de educação, criando a partir dos 

fundamentos legais, uma estrutura voltada para as pessoas com deficiência. 

Os cursos do Centro Universitário do Norte – Uninorte configuram-se a partir dos seguintes 

segmentos: 

 

 Tecnológicos: oferecem prioritariamente a preparação para a prática profissional; 

 Bacharelados: objetivam uma formação acadêmica ampla, obtendo uma ênfase em 

profissionais em bases específicas, considerando conhecimentos sólidos nas diversas 

áreas do saber, estando relacionadas com cada profissão. 

 Licenciaturas: são cursos que permitem aos licenciados o exercício do magistério, 

podendo assim lecionar dentro da área do estudo do qual se licenciaram, seja para a 

Educação Infantil, o Ensino Fundamental ou para o Ensino Médio. 

 Pós-graduação: são cursos elaborados conforme a legislação vigente, com o objetivo da 

especialização dos profissionais graduados em diferentes áreas do conhecimento e que 

desejam investir em formação continuada; 

 Extensão: são os cursos de curta duração, que visam a capacitação específica em 

determinadas áreas de atuação profissional. 
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O Uninorte em 2019 apresenta um quadro composto por 387 Professores, dos quais mais de 20% 

em regime de trabalho integral e 60% de mestres e doutores. Possui mais de 20.000 estudantes entre os 

diversos cursos em todas as modalidades. 

Considerada um elemento fundamental no processo de formação profissional e do conhecimento, 

a Extensão conecta o mundo do ensino e as necessidades da comunidade, respondendo às demandas do 

mundo globalizado, contribuindo para o progresso social e ambiental.  

Desta forma, o Uninorte conta com uma política que envolve a Extensão Universitária que ocorre 

visando atender os objetivos de possibilitar aos discentes a percepção do propósito social incorporado em 

suas respectivas formações profissionais, a de cumprir o papel institucional em favor do desenvolvimento 

social e ambiental da sociedade e de fomentar a reflexão da relação permanente do ambiente acadêmico 

com a realidade social.  

Quanto a área de Extensão do Uninorte, no ano de 2019 foram realizados 21 projetos contidos nas 

atividades do Trote Solidário, Responsabilidade Social, Global Days of Services, obtendo 3.431 pessoas 

envolvidas, entre docentes, discentes e técnicos administrativo, totalizando mais de 400 horas dedicadas 

às atividades de extensão, com mais de 10 mil atendimentos na comunidade e mais de 5 mil pessoas 

beneficiadas diretamente. 

O Quadro 2 apresenta os conceitos obtidos pelo UNINORTE nas avaliações externas institucionais 

(CI e IGC) aferidos pelo INEP e no GRAF. 1 a demonstração do IGC contínuo. 

Quadro 2 – Conceitos obtidos pelo UNINORTE 

UNINORTE ANO CONCEITO 

CI - CONCEITO INSTITUCIONAL  2013 3 

IGC – INDICE GERAL DE CURSOS 2018 3 

IGC – INDICE GERAL DE CURSOS - contínuo 2018 2,7211 

        Fonte: CPA / Uninorte, 2019. 



8 
 

  
           Gráfico 1 – IGC contínuo. 
           Fonte: CPA / Uninorte, 2019. 
 

 No Quadro 3 estão demonstrados os conceitos obtidos nas avaliações institucionais quanto ao CC 

– Conceito do Curso, CPC – Conceito Preliminar do Curso e ENADE – Exame Nacional de Desempenho do 

Estudante, nos anos de 2015 a 2019. 

Quadro 3 –Conceitos obtidos nas Avaliações Institucionais 

NOME DO CURSO GRAU 
MODA-

LIDADE 

VALOR 

CC 

ANO 

CC 

CPC 

FAIXA 

CPC 

ANO 

VALOR 

ENADE 

ENADE 

ANO 

GESTÃO DE SERVIÇOS 

JUDICIÁRIOS E NOTARIAIS TEC. PRES 4 2019  * * * * 

GESTÃO FINANCEIRA TEC. PRES 4 2019  * * * * 

ENGENHARIA DE 

COMPUTAÇÃO BAC PRES 4 2018  * * * * 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO BAC PRES 4 2018 3 2017 2 2017 

MEDICINA VETERINÁRIA BAC PRES 4 2018  * * * * 

JORNALISMO BAC PRES 5 2018 3 2009 2 2015 

SERVIÇO SOCIAL  BAC EaD 5 2018 * * * * 

GESTÃO DA TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO TEC. PRES 4 2018  * * * * 

DIREITO BAC PRES 4 2018  * * * * 

PSICOLOGIA BAC PRES 4 2018  * * * * 

ENGENHARIA DE CONTROLE E 

AUTOMAÇÃO BAC PRES 4 2018  * * * * 

DIREITO BAC PRES 4 2018  * * * * 

LOGÍSTICA TEC. PRES 4 2017  * * * * 

DIREITO BAC PRES 5 2017 3 2015 2 2015 

BIOMEDICINA BAC PRES 4 2017  * * * * 

2,4885

2,373

2,5

2,6621

2,7685

2,7211

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

2013 2014 2015 2016 2017 2018

IGC CONTÍNUO
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PETRÓLEO E GÁS TEC. PRES 4 2017  * * * * 

ADMINISTRAÇÃO BAC EAD 4 2017  * * 3 2015 

MARKETING TEC. PRES 4 2017  * * * * 

ESTÉTICA E COSMÉTICA TEC. PRES 4 2017 4 2016 2 2016 

FISIOTERAPIA BAC PRES 4 2016 4 2016 3 2016 

GESTÃO DE RECURSOS 

HUMANOS TEC. PRES 5 2016  * * * * 

PUBLICIDADE E PROPAGANDA BAC PRES 4 2015 3 2015 2 2015 

GESTÃO DA PRODUÇÃO 

INDUSTRIAL TEC. PRES 4 2015 0 2017 0 2017 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS BAC PRES 4 2015  * * 2 2015 

LETRAS – PORTUGUÊS LIC. PRES 4 2015 0 2017 0 2017 

LETRAS – INGLÊS LIC. PRES 4 2014 3 2017 2 2017 

ENGENHARIA MECÂNICA BAC PRES 4 2014 3 2017 2 2017 

NUTRIÇÃO BAC PRES 3 2013 4 2016 2 2016 

FONOAUDIOLOGIA BAC PRES 3 2013 4 2016 3 2016 

FARMÁCIA BAC PRES 3 2013 3 2016 2 2016 

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO BAC PRES 4 2012 3 2017 3 2017 

ENGENHARIA ELÉTRICA BAC PRES 4 2012 3 2017 2 2017 

DESIGN GRÁFICO TEC. PRES 4 2012 3 2015 3 2015 

ENGENHARIA AMBIENTAL BAC PRES 4 2012 3 2017 2 2017 

ENGENHARIA CIVIL BAC PRES 4 2012 3 2017 2 2017 

ODONTOLOGIA BAC PRES 3 2011 3 2016 2 2016 

ENFERMAGEM BAC PRES 4 2011 4 2016 3 2016 

GESTÃO DA QUALIDADE TEC. PRES 4 2011 3 2015 2 2015 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS BAC PRES 4 2011 3 2015 2 2015 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS BAC PRES 4 2011 4 2015 2 2015 

MATEMÁTICA LIC. PRES 3 2011 3 2017 2 2017 

ARQUITETURA E URBANISMO BAC PRES 3 2011 3 2017 2 2017 

QUÍMICA LIC. PRES 3 2011 3 2017 2 2017 

QUÍMICA LIC. PRES 3 2011 3 2017 2 2017 

PEDAGOGIA LIC. PRES 3 2010 3 2017 3 2017 

HISTÓRIA LIC. PRES 3 2010 4 2017 3 2017 

EDUCAÇÃO FÍSICA LIC. PRES 4 2008 3 2017 3 2017 

REDES DE COMPUTADORES TEC. PRES 4 2008 4 2017 3 2017 

SERVIÇO SOCIAL BAC PRES 3 2008 4 2016 3 2016 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS LIC. PRES 4 2007 3 2017 2 2017 

TURISMO BAC PRES 5 2004 3 2015 2 2015 

Fonte: CPA / Uninorte, 2019. 
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O Uninorte em como função a atividade educacional formativa com o objetivo de preparar e 

desenvolver profissionais e cidadãos livres e conscientes para a realização de projetos de vida, de maneira 

responsável, críticos e criativos, além de desenvolver, construir e aplicar conhecimento para o 

aprimoramento contínuo da sociedade e das futuras gerações, respaldada pela missão institucional. 

Ser uma instituição educacional formadora de cidadãos competentes, qualificados 

e preparados para o mercado de trabalho, imbuídos de responsabilidade social e 

compromissados com a preservação da cultura nacional e com o desenvolvimento 

sociocultural do Brasil. 

Para cumprir a sua missão, a Instituição serve a comunidade, garante conhecimentos e recursos 

importantes para os desenvolvimentos científicos, econômicos, profissionais, sociais e culturais, 

objetivando, principalmente, o bem-estar da sociedade e a melhoria da qualidade de vida, sempre 

defendendo a expressão e o cumprimento da verdade. 

O Uninorte produz e difunde o conhecimento em todas as áreas, contribuindo para o exercício pleno 

da cidadania, mediante formação humanista, crítica e reflexiva. A Instituição cumpre sua missão com o 

preparo de profissionais competentes e atualizados, capazes de atender às necessidades do mundo do 

trabalho e satisfazer às demandas da sociedade. No cumprimento de sua missão institucional, o 

UNINORTE tem como valores: 

I. Parceria: agir de forma justa, ética e transparente nos relacionamentos com todos os seus pares; 

II. Autossustentabilidade: pautar ações focadas em resultados que propiciem à Instituição sua 

sustentabilidade; 

III. Inovação: buscar contínua e permanentemente de inovações que permitam à Instituição a 

qualidade e eficiência dos seus serviços; 

IV. Melhoria Contínua: estimular ações que levem a Instituição a qualificar suas atividades e obter 

melhores resultados; 

V. Ousadia: assumir riscos que propiciem à Instituição uma liderança contínua na área Educacional. 

O Uninorte, como instituição educacional, destina-se a promover a educação, sob múltiplas formas 

e graus, a ciência e a cultura, e tem por finalidades: 

I. estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo; 

II. formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para inserção em setores 

profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua 

formação contínua; 
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III. incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao desenvolvimento da ciência e 

da tecnologia o da criação e difusão da cultura, e desse modo, desenvolver o entendimento do 

homem e do meio em que vive; 

IV. promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem o 

patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicação ou de outras 

formas de comunicação; 

V. suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a 

correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa 

estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

VI. estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e 

regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de 

reciprocidade; 

VII. promover a extensão, aberta à participação da população, visando a difusão das conquistas e 

benefícios resultantes da criação cultural e pesquisa científica e tecnológica geradas na Instituição. 

 

3. COMPOSIÇÃO DA CPA 

 

O Centro Universitário do Norte - Uninorte, através da sua Comissão Própria de Avaliação – CPA, 

e por meio da aplicação dos instrumentos para a realização das avaliações, faz o diagnóstico, cujo objetivo 

é de buscar e mapear os pontos fortes e as oportunidades de melhorias na oferta de cada curso.  

Por meio dos processos avaliativos são identificadas as necessidades relacionadas às dimensões 

propostas pelo instrumento de avaliação de cursos de graduação e de pós-graduação do UNINORTE e que 

proporciona novas diretrizes, com o objetivo de aprimorar a performance da gestão acadêmica dos cursos.  

As avaliações internas promovem um melhor conhecimento da realidade dos cursos, bem como 

contribui para a melhoria das estratégias para se alcançar melhores índices de qualidade e gerar os 

indicadores de desempenho para a tomada de decisão por parte da gestão institucional. 

Para coordenar todas as atividades avaliativas e promover a gestão, foi criada a Comissão Própria 

de Avaliação – CPA através do Ato Especial nº 33/04 de 30 de abril de 2004, cuja competência básica é de 

implementar o processo de auto avaliação institucional. 

É a partir desta compreensão que a CPA se apoia, sendo uma atividade essencial para avaliar o 

cumprimento da missão, das políticas, diretrizes e objetivos ora estabelecidos pelo Centro Universitário 

do Norte, assumindo ainda que a auto avaliação institucional é um processo que contribui para uma 

consciência acadêmica. 



12 
 

A seguir na Figura 1 é demonstrada a linha do tempo da CPA do Uninorte, alcançando 

gradativamente o reconhecimento e conquistas a partir das atividades desempenhadas: 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

       
      Figura 1 – Linha do tempo da CPA 
      Fonte: CPA / Uninorte, 2019. 
 

A composição dos representantes é definida conforme a seguir: 

1. Dois Representantes do corpo Docente. 

2. Dois Representantes do corpo Discente. 

3. Dois representantes do corpo técnico- administrativo. 

4.  Dois representantes da sociedade civil organizada, sem vínculos empregatícios com o 

Uninorte. 

Quadro 4 – Composição da CPA 

DESCRIÇÃO NOME                             SETOR 

Representantes Docentes Antonio Carlos Polesel Pizzello 
(Coordenador) 

Escola de Humanas 

Thaiana Bezerra Duarte Escola de Ciências da Saúde 

Representantes 
Administrativos 

Rosângela Rodrigues da Silva Assistente Administrativa da 
Escola de Humanas 

Bruno Henrique Fernandes da Silva Assistente de Planejamento 
Acadêmico 

Representante 
Discentes 

 
Representantes 

da Sociedade 
Civil 

Josimara Oliveira Ribeiro Curso de Pedagogia       
(PEN05S1) 

Kezia Coroline Queiróz Ferreira Curso de Administração 
(ADN0601) 

Afonso Ferreira Bernardes Júnior CREA – Conselho Regional de 
Engenharia 

Shriley Costa D’Almeida CRA – Conselho Regional de 
Administração 

Fonte: CPA / Uninorte, 2019. 

1994 

Implantação da Avaliação 

Docentes e Discentes na 

modalidade interna de 

consulta. 

2004 

Criação da Comissão Própria 

de Avaliação – CPA através 

do Ato Especial nº 33/2004. 

2014 

Apoio do Market Analysis 

Planning – MAP na coleta 

através dos instrumentos de 

avaliações. 

2004 

A auto avaliação Docentes e 

Discentes passou a ser 

conduzida através da Lei nº 

10.861/2004. 

2006 

Criação da página da CPA no 

portal do Uninorte na 

divulgação dos resultados e 

demais informações. 

2019 

Criação do Selo da CPA para 

a evidenciar as melhorias 

obtidas a partir das 

avaliações. 
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A atual CPA (Comissão Própria de Avaliação) do Uninorte foi instituída em atendimento ao que 

preceitua a Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES) através do Ato Especial nº 001/2010 (anexo).  

A CPA constitui órgão colegiado de coordenação do processo de auto avaliação do Uninorte com 

autonomia e apoio para ação na Instituição.  

A CPA tem por finalidade a execução do processo interno de auto avaliação em consonância com 

os procedimentos e instrumentos estabelecidos, os quais foram adequados para atender as modificações 

inseridas pelo novo marco regulatório da educação superior brasileira a começar pela diversificação, 

especificidades de suas atividades, e assegurando:  

1) a análise das dimensões que integram a IES;  

2) a divulgação dos procedimentos, dados e resultados dos processos avaliativos;  

3) o respeito à identidade da IES;  

4) a participação do corpo discente, docente e técnico-administrativo, bem como de 

representantes da sociedade civil. 

A Auto Avaliação Institucional é um processo permanente de construção e formação, que busca o 

aperfeiçoamento das práticas da UNINORTEE SE constitui, portanto, uma ferramenta valiosa que permite 

demonstrar as peculiaridades da instituição ressaltando suas fragilidades e potencialidades, ao mesmo 

tempo, que oferece o Uninorte para realizar as mudanças necessárias para alcançar resultados 

significativos. A CPA é composta por representantes de todos os segmentos da IES: corpo docente, corpo 

discente, corpo técnico-administrativo e sociedade civil organizada, tendo sua regulamentação 

estabelecida em conformidade com a legislação em regulamento próprio. 

 

4. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE AUTO AVALIAÇÃO  

 

No ano de 2019, a CPA analisou e reestruturou processos, instrumentos e toda a documentação 

em primeiro lugar, devido a grande modificação implementada pelo Ministério da Educação (MEC) na 

legislação educacional brasileira o que incluiu ainda a modificação dos instrumentos de avaliação de cursos 

e institucionais e, adicionalmente ainda, visando ainda dar continuidade ao processo de avaliação 

institucional que vinha sendo desenvolvido de forma aprimorada.  

Por isso, ao longo do ano, além de se reunir para discutir a sensibilização da comunidade, buscou-

se revisar a ação global da CPA visando a melhoria das avaliações e também a forma de divulgação dos 

resultados das mesmas. 
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Como resultado prático desse processo, a CPA vem implantando uma sistemática totalmente 

diferente mantendo as duas avaliações anuais nas quais a comunidade acadêmica será ‘ouvida’ de forma 

aperfeiçoada pretendendo-se que desta forma tenha resultados mais efetivos sobre as discussões dos 

caminhos a serem traçados pelo Uninorte. 

 

4.1. Estrutura da Avaliação 

Abrangerá instrumentos diversificados como poderá ser verificado no anexo, sendo que estes 

serão aplicados a todos os segmentos da comunidade acadêmica bem como submetidos a apreciação da 

sociedade. Tal estrutura visa o atendimento às particularidades de cada segmento e objeto de análise 

conforme proposta da CPA e atendimento a legislação vigente. 

Todas as informações coletadas pertinentes as avaliações estarão organizadas em: dimensões, 

categorias de análise e, indicadores.  

 

4.2. Estratégias 

 

4.2.1. Envolvimento 

De forma a fomentar o engajamento crescente dos segmentos da comunidade a CPA adotará 

algumas estratégias específicas tais como: 

4.2.2. Apropriação 

Visando a apropriação cada vez maior por todos os segmentos da comunidade acadêmica, a CPA 

adotará como práticas: 

1. Promover oficinas, seminários ou congêneres, envolvendo as equipes gestora, pedagógica e 

docente, com vistas à apropriação e utilização dos resultados das avaliações  

2. Promover momentos de discussão e análise dos resultados apurados na avaliação 

3. Aplicação de pesquisa de feedback de forma a analisar o alcance das ações da CPA e sua 

apropriação constante por todos os segmentos. 

4.2.3. Etapas 

De acordo com o parágrafo 1º do artigo 13 da lei 10.861 de 14 de abril de 2004, a auto 

avaliação institucional deverá ser finalizada anualmente em dezembro, respeitado as datas constantes 

do cronograma anualmente proposto pela CPA e aprovado no Conselho Superior da IES. Sendo assim, 

há necessidade de se planejar, antecipadamente, todas as atividades que deverão ser executadas nesse 

período. O cronograma proposto para o desenvolvimento das atividades de avaliação institucional 

conterá as seguintes etapas:  
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 Etapa 1: Constituição da CPA  

Constituição formal da CPA. Nesta fase são realizadas inúmeras reuniões para troca de 

ideias e estudo de materiais. Divulgação do cronograma da CPA. 

 Etapa 2: Sensibilização  

A preparação da comunidade interna demandará amplos debates acerca do projeto de 

avaliação institucional nos espaços de representação acadêmica e nos órgãos colegiados da IES. Não 

obstante, há que se deixar claro: devem, os mencionados debates, ser antecedidos por esclarecimentos da 

comunidade acerca do próprio SINAES, sua concepção e suas funções.  

A sensibilização abrangerá todos os segmentos da comunidade acadêmica sobre a 

relevância de todo o processo, bem como visa garantir apropriação dos resultados por esses segmentos. 

No processo de Auto avaliação, a sensibilização busca o envolvimento da 

comunidade acadêmica na construção da proposta avaliativa por meio da realização de reuniões, 

palestras, seminários, entre outros. 

 Etapa 3: Operacionalização da Auto avaliação Institucional  

Caracteriza-se pela atividade propriamente dita da avaliação institucional que abrange desde a 

publicação do calendário anual, elaboração dos instrumentos (se for o caso) para coleta de dados, 

elaboração ou reformulação dos questionários, capacitação dos aplicadores. Os instrumentos serão 

elaborados (ou reformulados) de acordo com o cronograma elaborado pela CPA para as atividades de 

auto avaliação. 

 Etapa 4: Consolidação e Análise  

Consistirá numa análise minuciosa acerca da veracidade e da consistência das informações 

obtidas junto aos diversos agentes e/ou fontes institucionais.  

 Etapa 5: Divulgação dos Resultados  

Finalizada a fase de consolidação e análise dos dados institucionais era a vez de apresentá-los 

à comunidade interna, o que caracterizará a etapa de retroalimentação dos atores institucionais.  

 Etapa 6: Reflexão  

Consiste em refletir acerca da adequação do próprio processo e da sistemática avaliativa posta 

em marcha, no âmbito da IES. É, assim, uma atividade que implica numa autocrítica de todos os 

agentes implicados, visando ao aprimoramento da atividade.  

 Etapa 7: Elaboração e Envio do Relatório à CONAES  
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Formalização de todo o processo avaliativo através de relato escrito a ser enviado à CONAES. 

Nele deverão constar os agentes implicados na atividade avaliativa, as estratégias metodológicas 

empregadas, os dados utilizados, as repercussões institucionais da avaliação e uma infinidade de outros 

aspectos que afetem, de modo direto ou indireto, as atividades e práticas institucionais.  

No Quadro 4 apresenta-se o cronograma de atividades desenvolvidas no Uninorte em 2019. 

Quadro 5 – Cronograma das Atividades da CPA 
I AÇÕES E REUNIÕES – 2019.1 DATA 

1 Estabelecimento do calendário anual de reuniões ordinárias da CPA 28/01/2019 

2 Estabelecimento do planejamento, organização e execução da avaliação institucional  28/01/2019 

3 Definições junto ao MAP – Market Analysis Planning sobre os Instrumentos de Avaliação a 
serem aplicados no período de 2019.1 

12/02/2019 

4 Consolidação e aprovação do Relatório para Postagem no sistema e-MEC referente ao 
relatório de 2018. 

25/02/2019 

5 REACAD – Reunião com a Reitora, Gerentes das Escolas e Gestores para a apresentação das 
atividades do 1º Semestre de 2019. 

21/03/2019 

6 Confirmar junto ao SRA sobre as atualizações da base Docentes e Discentes 26/03/2019 

7 Estabelecer junto ao Departamento de Marketing sobre as artes e comunicações de 
sensibilização para a comunidade acadêmica 

27/03/2019 

8 Definição das ações para a sensibilização da comunidade acadêmica 1º. Semestre 10/04/2019 

8.1 Ação 1 – Fixação de cartazes nos murais das Unidades 22/04/2019 

8.2 Ação 2 – Fixação de Adesivos nas catracas e cancelas dos estacionamentos 22/04/2019 

8.3 Ação 3 – Disponibilização de Banners nas entradas das Unidades 22/04/2019 

9 Período de realização da Avaliação Institucional 2019.1 02/05/2019 
até 

06/06/2019 

10 Análise dos resultados da pesquisa das Escolas e dos Cursos 17/06/2019 

11 Divulgação de Resultados Parciais – 1º. semestre 21/06/2019 

12 Atualização do Relato Institucional 24/06/2019 

II AÇÕES E REUNIÕES – 2019.2 DATA 

1 Definição dos instrumentos de coleta para a Pesquisa no período de 2019.2 12/08/2019 

2 Estabelecer junto ao Departamento do TI sobre a aplicação da Pesquisa sobre a avaliação dos 
Docentes avaliados pelos Discentes. 

27/08/2019 

3 Estabelecer junto ao Departamento de Marketing sobre as artes e comunicações de 
sensibilização para a comunidade acadêmica 

28/08/2019 

4 REACAD – Reunião com a Reitora, Gerentes das Escolas e Gestores para a apresentação das 
atividades do 2º Semestre de 2019. 

29/08/2019 

5 Definição das ações para a sensibilização da comunidade acadêmica 2º. Semestre 17/09/2019 

5.1 Ação 1 – Fixação de cartazes nos murais das Unidades 14/10/2019 

5.2 Ação 2 – Fixação de Adesivos nas catracas e cancelas dos estacionamentos 14/10/2019 

5.3 Ação 3 – Disponibilização de Banners nas entradas das Unidades 14/10/2019 

5.4 Ação 4 – Apresentação dos resultados das ações para os Embaixadores das Turmas 21/10/2019 
até 

31/10/2019 

6 Período de realização da Avaliação Institucional 2019.2 22/10/2019 
até 

28/11/2019 

7 Análise dos resultados da pesquisa das Escolas e dos Cursos 29/11/2019 

8 Divulgação de Resultados Parciais – 2º. semestre 06/01/2020 

Fonte: CPA / Uninorte, 2019. 
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Foi estabelecido o calendário anual de reuniões ordinárias da CPA, tendo a reunião do dia 

11/02/19, tendo como destaque a apuração dos resultados obtidos na pesquisa de 2018.2, e assim o 

encaminhamento dos referidos relatórios das Escolas e dos cursos respectivamente. Na reunião realizada 

no dia 25/02/19 foi reforçado as verificações de todos sobre a consolidação do relatório parcial da CPA que 

será deverá ser publicado no site do MEC até o dia 31/0319 e destacando a criação do Selo da CPA para 

uma melhor sensibilização da comunidade acadêmica seja na participação efetiva nas pesquisas, seja para 

identificar as ações conquistadas. Na reunião do dia 11/03/19 foi reforçado a revisão do relatório do ano de 

2018, tendo a atenção sobre a correspondência dos respectivos eixos e dimensões conforme referência da 

Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 65 que contempla o roteiro para o relatório de auto avaliação 

institucional. Na reunião do dia 25/03/19 o destaque foi para receber a visita da comissão do MEC para a 

reunião sobre a renovação de reconhecimento do Curso de Tecnologia em Gestão de Serviços Judiciários 

e Notariais da Escola de Direito, que irá acontecer no dia 11/04/19. Na reunião do dia 08/04/19 foram 

apresentados os novos representantes da CPA e demais informações sobre a pesquisa da CPA que terá 

início no dia 02/05/19 com término no dia 02/06/19. Na reunião do dia 29/04/19 o assunto tratado em 

destaque é sobre a reunião com a comissão do MEC no dia 06/05/19 referente a renovação de 

reconhecimento do Curso de Gestão Financeira da Escola de Negócios, Hospitalidade e RI. Foi realizada 

uma reunião extraordinária no dia 02/05/19 com os Professores do NDE – Núcleo Docente Estruturante da 

Escola de Negócios, Hospitalidade e RI, reforçando os assuntos tratados pela CPA nas auto avaliações, 

tendo o compromisso das Escolas e seus cursos em responder aos resultados obtidos, tendo as ações 

apontadas como oportunidades de melhorias e a manutenção dos seus pontos fortes. Na reunião do dia 

05/05/19 o destaque foi para os preparativos para receber a visita do MEC para o recredenciamento do 

UNINORTE, onde foram abordados a participação dos representantes da CPA em seus segmentos, ou seja, 

docentes, discentes, administrativos e sociedade civil. Na reunião do dia 03/06/19 o destaque foi para 

reunião que irá ocorrer no próximo dia 27/06/19 referente a renovação de reconhecimento do Curso de 

Tecnologia em Processos Gerenciais da Escola de Negócios e Hospitalidade. Na reunião do dia 22/08/19 

houve a participação da Reitora, a Professora Nilzete que sugeriu um parecer de todos os representantes 

da CPA sobre suas atividades e demais informações, tendo uma explanação da postura da Reitora em total 

apoio às demandas da CPA para seu fortalecimento junto a toda comunidade acadêmica em sua gestão. 

Na reunião do dia 20/09/19 foi reforçado a reunião com a comissão do MEC no dia 03/10/19 para o 

reconhecimento do Curso de Tecnologia em Gastronomia da Escola de Negócios, Hospitalidade e RI. Na 

reunião do dia 17/10/19 teve como destaque a participação dos Professores da Escola de Comunicação, 

Arte, Humanidades, Design, Educação e Arte – CAHDEM, onde na oportunidade foram expostos os 

resultados e o compromisso da Escola e de seus Cursos no apoio à CPA em suas atividades. Na reunião do 
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dia 30/10/19 o destaque foi para a reunião com a comissão do MEC que irá ocorrer no dia 07/11/19 referente 

ao reconhecimento do Curso de Pedagogia na modalidade a distância (EaD) da Escola CAHDEM – 

Comunicação, Arte, Humanidades, Design, Educação e Moda. 

Em 28/01/2019 foi realizado estabelecimento do planejamento, organização e execução da 

avaliação institucional, tendo o apoio do MAP (Market Analysis Planning) tendo a Sra Jaine como ponto 

focal do UNINORTE na condução e orientações para aplicar os instrumentos de coleta, uma vez já 

definidos tais instrumentos junto com a Coordenação Nacional da CPA, a Professora Griziele. Tendo o 

apoio local também dos Departamentos de TI, CRA e Marketing. 

Através das definições junto ao MAP – Market Analysis Planning sobre os Instrumentos de 

Avaliação a serem aplicados no período de 2019, em 12/02/2019 foram confirmados os ajustes nos 

instrumentos de coleta, tendo a participação de todos os Coordenadores da CPA, sendo conduzido pela 

Professora Graziele, Coordenadora Nacional da CPA. 

Em 25/02/2019 foi possível realizar a consolidação e aprovação do Relatório para Postagem 

no sistema e-MEC referente ao relatório de 2018, sendo encaminhado para a Professora Silvia Andréia – 

Procuradora Institucional. 

Foi realizado no dia 21/03/2019 a REACAD – Reunião com a Reitora, Gerentes das Escolas e 

Gestores para a apresentação das atividades do 1º Semestre de 2019, sendo que nesta oportunidade foram 

feitas as explanações sobre as atividades e demandas atribuídas à CPA. 

Foram feitas as devidas confirmações em 26/03/2019 com o SRA sobre as atualizações da base 

Docentes e Discente, para disponibilizar ao MAP e a assim garantir a correta disponibilização para a 

pesquisa. 

Estabelecer junto ao Departamento de Marketing sobre as artes e comunicações de 

sensibilização para a comunidade acadêmica 27/03/2019 

Foram definidas em 10/04/2019 as ações para a sensibilização da comunidade acadêmica para 

a pesquisa da CPA do 1º. Semestre, tendo as ações de fixação de cartazes nos murais das Unidades, a 

fixação de Adesivos nas catracas e cancelas dos estacionamentos e a disponibilização de Banners nas 

entradas das Unidades. 

Foi confirmado junto com a Coordenação Nacional da CPA, a Professora Graziele, o período 

para a realização da Avaliação Institucional 2019, sendo de 02/05/2019 até 06/06/2019. 

A análise dos resultados da pesquisa das Escolas e dos Cursos foi feita a partir da 

disponibilização através do tableau do MAP e o envio dos dashboards. 
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A divulgação de Resultados Parciais – 1º. Semestre foram feitas a partir do envio para as 

Gerentes das Escolas e suas Coordenações e assim efetuarem a disseminação com os Embaixadores 

através das suas respectivas turmas. 

A atualização do Relato Institucional foi possível a partir dos dados coletados e atualizados, 

seja nas auto avaliações, das avaliações externas e demais informações. 

Na data 12/08/2019 foram feitas as definições dos instrumentos de coleta para a Pesquisa no 

período de 2019.2, sendo em duas dimensões, ou seja, na dimensão 1 o aluno irá avaliar o Docente e as 

práticas acadêmicas e na dimensão 2 o aluno irá avaliar a infraestrutura e serviços. 

Foi estabelecido com o Departamento do TI os detalhes para a aplicação da pesquisa sobre a 

avaliação dos Docentes avaliados pelos Discentes, através do Sistema de Avaliação do Sicanet. 

Foi estabelecido junto ao Departamento de Marketing sobre as artes e comunicações de 

sensibilização para a comunidade acadêmica para o atual período, reforçando a confecção de cartazes 

para a fixação nos murais em substituição aos banners. 

Em 29/08/2019 foi realizada a REACAD – Reunião com a Reitora, Gerentes das Escolas e 

Gestores para a apresentação das atividades do 2º Semestre de 2019.  

Na data 17/09/2019 foram definidas as ações para a sensibilização da comunidade acadêmica 

para o 2º. Semestre, tendo a fixação de cartazes nos murais das Unidades, a fixação de adesivos nas 

catracas e cancelas dos estacionamentos, a disponibilização de Banners nas entradas das Unidades e 

apresentação dos resultados das ações para os Embaixadores das Turmas no período de 21/10/2019 até 

31/10/2019 

O período para a realização da Avaliação Institucional 2019.2 será de 22/10/2019 até 

29/11/2019, sendo possível acompanhar os resultados parciais de respondentes e a continuidade na 

sensibilização dos resultados obtidos nas auto avaliações. 

As análises dos resultados da pesquisa das Escolas e dos Cursos, seja da dimensão 1 e 

dimensão 2 foi possível para o encaminhamento para as Gerentes das Escolas e Coordenações para a 

elaboração dos Planos de Ação. 

Um cronograma simplificado pode ser visualizado no Quadro 6 a seguir. 

 



 

 
Quadro 6 – Cronograma da CPA 

ETAPAS 

CRONOGRAMA    CPA    -         Ano 2019 

Meses  - Semanas 

janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro jan/20 

Divulgação resultados globais de 2018                           

Elaboração e envio a CONAES do Relatório 2018                           

Definição Ações 2019                           

Divulgação do calendário 2019                           

Ações de Sensibilização                           

Auto avaliação                            

Divulgação de resultados parciais              

Divulgação de resultados totais                           

Fonte: CPA / Uninorte, 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

 

A CPA promoveu, em 2019, a avaliação institucional, que teve por objetivo avaliar e analisar 

todas as dimensões do Uninorte em consonância com a legislação e atendendo ainda a necessidades da 

instituição. Assim foram elaborados e aplicados instrumentos, respeitando todos os segmentos da IES: 

corpo discente, corpo docente, corpo técnico-administrativo. 

Anteriormente a avaliação, a CPA fez o trabalho de sensibilização da comunidade acadêmica, 

divulgando as avaliações, bem como sensibilizando a comunidade sobre a importância da auto avaliação 

institucional para o desenvolvimento da IES.  

Os membros da CPA passaram nas salas de aulas sensibilizando e convidando os discentes 

para responderem o formulário de auto avaliação institucional. Foi, também, enviado a toda comunidade, 

corpo docente, corpo discente e corpo técnico-administrativo, e-mail e mensagens convidando a todos 

para participarem do processo avaliativo além disso, foram utilizados os portais do aluno e docentes e 

redes sociais sobre as avaliações.  

A CPA, no ano 2019, utilizou-se de instrumentos eletrônicos acessíveis através da internet por 

login e senha e foram disponibilizados os laboratórios de informática. 

No ano de 2019 em seu primeiro semestre a avaliação institucional teve início no dia 02/05/19 

com término no dia 14/06/19, tendo a participação de 11.622 alunos no universo de 25.894 alunos, obtendo 

o índice de 44,9% de respondentes. No segundo semestre a avaliação institucional iniciou no dia 22/10/19 

e encerrou no dia 28/11/19, com a participação de 9.165 alunos no universo de 20.275 alunos, obtendo o 

índice de 45,2% de respondentes. 

O GRAF. 2 demonstra a evolução da participação dos alunos na avaliação institucional do 

UNINORTE, sendo atribuído este aumento em função das ações tomadas a partir dos aspectos ora 

avaliados e informados devidamente à comunidade acadêmica em seus diversos canais de comunicação, 

enfatizado pelo Selo da CPA em seu dizer: “Você Pediu, a CPA ouviu e O UNINORTE Atendeu”, além da 

conscientização disseminada a partir das Coordenações dos Cursos. 
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          Gráfico 2 – Evolução da participação Discentes nas Pesquisas da CPA 
          Fonte: CPA / Uninorte, 2019. 
 

A Comissão Própria de Avaliação – CPA do Uninorte utiliza os instrumentos de coleta para a 

realização das auto avaliações a partir do público alvo, tipo de questão e do período de coleta dos dados, 

conforme demonstrado no Quadro 7. 

 

Quadro 7 – Concepção dos Instrumentos de Avaliação 

 
           Fonte: CPA / Uninorte, 2019. 

 

No Quadro 8 estão demonstrados os instrumentos de coleta para a pesquisa junto aos Egressos e 

Administrativo. 

Quadro 8 – Concepção dos Instrumentos de Avaliação 
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INSTRUMENTO PÚBLICO 
ALVO 

TIPO DE QUESTÃO PERÍODO 
DE 

COLETA 

Acompanhamento 
de Egressos 

Egressos Taxa de empregabilidade, Inserção 
Profissional, Continuidade de vida 

acadêmica e Competência 
Profissional. 

 
1 x ano – 
Segundo 
Semestre 

Pesquisa de Clima Clima 
Organizacional 

Saúde Organizacional, 
Desenvolvimento pessoal, 

Ambiente de Trabalho e 
Oportunidade de desenvolvimento 

1 x a cada 
2 anos 

          Fonte: CPA / Uninorte, 2019. 
 

No Quadro 9 estão demonstrados os instrumentos de coleta para a pesquisa junto aos Discentes 

para a avaliação dos Docentes e as práticas acadêmicas. 

Quadro 9 – Instrumento de Coleta – Avaliação do Docente 

I DIVISÃO PERGUNTA RESPOSTA 

1 Quanto ao 
Corpo 
Docente 

O Docente apresentou e discutiu o plano de 
ensino da disciplina no início do semestre, 
explicando cada um dos itens que o compõe 
(objetivos, conteúdos, metodologia, 
avaliação e bibliografia? 

Concordo totalmente 
Concordo parcialmente 
Nem Concordo, Nem Discordo 
Discordo parcialmente 
Discordo Totalmente 

2 Quanto ao 
Corpo 
Docente 

O Docente cumpre o  programa estabelecido 
no plano de ensino, apresentando clareza, 
sequência lógica do conteúdo e a 
importância da disciplina para o curso? 

Concordo totalmente 
Concordo parcialmente 
Nem Concordo, Nem Discordo 
Discordo parcialmente 
Discordo Totalmente 

3 Quanto ao 
Corpo 
Docente 

O Docente dinamiza a aula, estimulando à 
participação dos alunos e relacionando os 
conhecimentos da disciplina a formação 
profissional? 

Concordo totalmente 
Concordo parcialmente 
Nem Concordo, Nem Discordo 
Discordo parcialmente 
Discordo Totalmente 

4 Quanto ao 
Corpo 
Docente 

O Docente incentiva a autonomia intelectual 
dos alunos através da produção individual 
técnico-científico e a participação em 
atividades de  pesquisa e de extensão? 

Concordo totalmente 
Concordo parcialmente 
Nem Concordo, Nem Discordo 
Discordo parcialmente 
Discordo Totalmente 

5 Quanto ao 
Corpo 
Docente 

O Docente estabelece bom relacionamento 
acadêmico com os alunos, respeitando as 
suas eventuais limitações? 

Concordo totalmente 
Concordo parcialmente 
Nem Concordo, Nem Discordo 
Discordo parcialmente 
Discordo Totalmente 

6 Quanto ao 
Corpo 
Docente 

O Docente é assíduo, chegando e saindo nos 
horários estabelecidos em sala de aula? 

Concordo totalmente 
Concordo parcialmente 
Nem Concordo, Nem Discordo 
Discordo parcialmente 
Discordo Totalmente 

7 Quanto ao 
Corpo 
Docente 

O Docente avisa com antecedência eventuais 
ausência, atrasos ou saídas antecipadas? 

Concordo totalmente 
Concordo parcialmente 
Nem Concordo, Nem Discordo 
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Discordo parcialmente 
Discordo Totalmente 

8 Quanto ao 
Corpo 
Docente 

O Docente estabelece de forma clara, os 
critérios de avaliação da disciplina, fazendo 
atividades diversificadas e aproveitando os 
resultados para retomada dos conteúdos e 
da aprendizagem? 

Concordo totalmente 
Concordo parcialmente 
Nem Concordo, Nem Discordo 
Discordo parcialmente 
Discordo Totalmente 

9 Quanto ao 
Corpo 
Docente 

Você está satisfeito com a aprendizagem 
decorrente da disciplina? 

Concordo totalmente 
Concordo parcialmente 
Nem Concordo, Nem Discordo 
Discordo parcialmente 
Discordo Totalmente 

10 Quanto ao 
Corpo 
Docente 

Os professores indicam como material de 
estudo a utilização de artigos, periódicos 
trabalhos científicos como: monografias, 
dissertações e teses? 

Concordo totalmente 
Concordo parcialmente 
Nem Concordo, Nem Discordo 
Discordo parcialmente 
Discordo Totalmente 

11 Comentário 
sobre os 
Professores 

Registre os pontos positivos, negativos e 
sugestões de melhoria para a prática 
docente 

PERGUNTA LIVRE 

 

No Quadro 10 estão demonstrados os instrumentos de coleta para a pesquisa junto aos Discentes 

para a avaliação da Infraestrutura e Serviços. 

Quadro 10 – Instrumento de Coleta – Avaliação da Infraestrutura e Serviços 

1 - AVALIAÇÃO GERAL  

Nº QUESTÃO OPÇÕES DE 
RESPOSTA 

1 

Considerando sua experiência com seu curso até os dias de hoje e 
utilizando uma escala de 0 a 10, em que 0 = definitivamente não 

recomendaria e 10 = definitivamente recomendaria, qual a 
probabilidade de você recomendar O UNINORTE a amigos e 

familiares? (Selecione apenas uma resposta) 

0 (definitivamente 
não recomendaria) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 (definitivamente 
recomendaria) 

2 
De uma forma geral, o quanto você está satisfeito com O UNINORTE? 

(Selecione apenas uma resposta) 

Muito Insatisfeito 

Insatisfeito 

Indiferente/Neutro  

Satisfeito 



25 
 

Muito Satisfeito 

3 

Pensando no UNINORTE, quão satisfeito você está com o CUSTO-
BENEFÍCIO (a relação entre o valor pago da mensalidade e a qualidade 

do ensino recebido) de estudar nesta instituição? (Selecione apenas 
uma resposta) 

Muito Insatisfeito 

Insatisfeito 

Indiferente/Neutro  

Satisfeito 

Muito Satisfeito 

2 - INFRAESTRUTURA  

Nº QUESTÃO 
OPÇÕES DE 
RESPOSTA 

4 
Avaliando a INFRAESTRUTURA GERAL (salas de aula, laboratórios, 

banheiros, biblioteca, outros) do UNINORTE, qual é seu grau de 
satisfação atual? (Selecione apenas uma resposta) 

Muito Insatisfeito 

Insatisfeito 

Indiferente/Neutro  

Satisfeito 

Muito Satisfeito 

2.1 - INFRAESTRUTURA  - CAMPUS 

Nº QUESTÃO 
OPÇÕES DE 
RESPOSTA 

5 

Avaliando a INFRAESTRUTURA especificamente da (s) UNIDADES 
(estacionamento, banheiros, limpeza, Wi-FI, etc.) do UNINORTE em 

que você estuda, qual é seu grau de satisfação atual? (Selecione apenas 
uma resposta) 

Muito Insatisfeito 

Insatisfeito 

Indiferente/Neutro  

Satisfeito 

Muito Satisfeito 

2.2 - INFRAESTRUTURA  - BIBLIOTECA 

Nº QUESTÃO 
OPÇÕES DE 
RESPOSTA 

6 
Avaliando a INFRAESTRUTURA da BIBLIOTECA do UNINORTE, qual 

é seu grau de satisfação atual? (Selecione apenas uma resposta) 

Muito Insatisfeito 

Insatisfeito 

Indiferente/Neutro  

Satisfeito 

Muito Satisfeito 

2.3 - INFRAESTRUTURA  -PLATAFORMA ONLINE 

Nº QUESTÃO 
OPÇÕES DE 
RESPOSTA 

7 
Avaliando o BLACKBOARD do UNINORTE (Ambiente Virtual de 

Aprendizagem), qual é seu grau de satisfação atual? (Selecione apenas 
uma resposta) 

Muito Insatisfeito 

Insatisfeito 

Indiferente/Neutro  

Satisfeito 

Muito Satisfeito 

Não se aplica 

8 

Como você avalia os seguintes aspectos relativos ao BLACKBOARD?  
(caso você não se considere apto para avaliar sua satisfação com algum 

item, selecione a opção "Não se aplica") 

Muito Insatisfeito 

Facilidade de acesso Insatisfeito 
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Facilidade de upload e download de conteúdo 
Navegabilidade 
Fóruns de discussão online 
Provas / testes online 

Indiferente/Neutro  

Satisfeito 

Muito Satisfeito 

Não se aplica 

3 - CURSO 

Nº 
QUESTÃO OPÇÕES DE 

RESPOSTA 

9 
Pensando especificamente em seu CURSO que você estuda nO 

UNINORTE, qual é seu grau de satisfação atual? 

Muito Insatisfeito 

Insatisfeito 

Indiferente/Neutro  

Satisfeito 

Muito Satisfeito 

10 
Pensando especificamente nas DISCIPLINAS EAD do seu curso, qual é 

seu grau de satisfação atual? 

Muito Insatisfeito 

Insatisfeito 

Indiferente/Neutro  

Satisfeito 

Muito Satisfeito 

11 

Como você avalia os seguintes aspectos relativos às DISCIPLINAS 
EAD do seu curso?  (caso você não se considere apto para avaliar sua 

satisfação com algum item, selecione a opção "Não se aplica") Muito Insatisfeito 
Insatisfeito 

Indiferente/Neutro 
Satisfeito 

     Muito Satisfeito                           
Não se aplica 

Qualidade do conteúdo das aulas virtuais 
Recursos multimídia das aulas virtuais (vídeos, web conferências, 
outros) 
Apoio dos tutores online e/ou presencial 
Comunicação durantes os fóruns online 
Suporte e Tutoriais do Blackboard 
Coerência entre as atividades online e presenciais 

4 - DOCENTES 

Nº QUESTÃO 
OPÇÕES DE 
RESPOSTA 

12 
Pensando especificamente em seus PROFESSORES, qual é seu grau 

de satisfação atual? (Selecione apenas uma resposta) 

Muito Insatisfeito 

Insatisfeito 

Indiferente/Neutro  

Satisfeito 

Muito Satisfeito 

13 
Como você avalia os seguintes aspectos relativos aos PROFESSORES 

do seu curso?  (caso você não se considere apto para avaliar sua 
satisfação com algum item, selecione a opção "Não se aplica") 

Muito Insatisfeito 
Insatisfeito 

Indiferente/Neutro  
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Cordialidade com os alunos 
Conhecimento sobre os temas abordados 
Assiduidade e pontualidade 
Didática de aula 
Prestígio do Corpo Docente 
Disponibilidade para atendimento ao aluno 
Divulgação e cumprimento do Plano de Ensino 
Coerência entre conteúdos trabalhados e avaliações 

Satisfeito 
    Muito Satisfeito 

5 - COORDENADORES 

Nº QUESTÃO 
OPÇÕES DE 
RESPOSTA 

14 

Pensando especificamente em seu COORDENADOR DE CURSO, qual 
é seu grau de satisfação atual? No caso do seu Coordenador de Curso 

também ser seu professor, considere, para esta pergunta, somente 
sua atuação na Coordenação do Curso. (Selecione apenas uma 

resposta) 

Muito Insatisfeito 

Insatisfeito 

Indiferente/Neutro  

Satisfeito 

Muito Satisfeito 

15 

Como você avalia os seguintes aspectos relativos ao COORDENADOR 
DE CURSO?  (caso você não se considere apto para avaliar sua 
satisfação com algum item, selecione a opção "Não se aplica") Muito Insatisfeito 

Insatisfeito 
Indiferente/Neutro  

Satisfeito 
Muito Satisfeito 

Disponibilidade para atendimento ao aluno 
Cordialidade 

Empenho para auxiliar os alunos em suas dificuldades acadêmicas 
Prestação de informações, esclarecimentos e orientações aos alunos 

6 - SERVIÇOS ESTUDANTIS 

Nº QUESTÃO 
OPÇÕES DE 
RESPOSTA 

16 

Pensando especificamente nos SERVIÇOS FINANCEIROS, qual é seu 
grau de satisfação atual? (Horário de atendimento, cordialidade, prazo 
de retorno, clareza e assertividade nas informações prestadas) qual é o 

seu grau de satisfação atual? 

Muito Insatisfeito 

Insatisfeito 

Indiferente/Neutro  

Satisfeito 

Muito Satisfeito 

17 

Pensando especificamente nos SERVIÇOS ACADÊMICOS 
PRESENCIAIS NAS COORDENAÇÕES (Horário de atendimento, 

Cordialidade, Prazo de retorno das solicitações), qual é seu grau de 
satisfação atual? 

Muito Insatisfeito 

Insatisfeito 

Indiferente/Neutro  

Satisfeito 

Muito Satisfeito 

18 
Pensando especificamente no CAA - CENTRAL DE ATENDIMENTO 

AO ALUNO (Horário de atendimento, Cordialidade, Prazo de retorno 
das solicitações) qual é seu grau de satisfação atual? 

Muito Insatisfeito 

Insatisfeito 

Indiferente/Neutro  

Satisfeito 

Muito Satisfeito 

7 - SERVIÇOS DE EMPREGABILIDADE 
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Nº QUESTÃO 
OPÇÕES DE 
RESPOSTA 

19 

Pensando especificamente nos  SERVIÇOS DE EMPREGABILIDADE 
(Portal de Empregos, Banco de Talentos, Núcleo de Estágio Emprego, 
Coordenação de Estágio) do UNINORTE, qual é seu grau de satisfação 

atual? 

Muito Insatisfeito 

Insatisfeito 

Indiferente/Neutro  

Satisfeito 

Muito Satisfeito 

8 - SERVIÇOS DE INTERNACIONALIDADE 

Nº QUESTÃO 
OPÇÕES DE 
RESPOSTA 

20 
Pensando especificamente nos SERVIÇOS DE 

INTERNACIONALIDADE do UNINORTE, qual é seu grau de satisfação 
atual? 

satisfeito 

Insatisfeito 

Indiferente/Neutro  

Satisfeito 

Muito Satisfeito 

9 - COMUNICAÇÃO 

Nº QUESTÃO 
OPÇÕES DE 
RESPOSTA 

21 
Pensando especificamente na COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

realizada pelo UNINORTE, qual é seu grau de satisfação atual? 

Muito Insatisfeito 

Insatisfeito 

Indiferente/Neutro  

Satisfeito 

Muito Satisfeito 

10 - IMAGEM 

Nº QUESTÃO 
OPÇÕES DE 
RESPOSTA 

22 
Pensando especificamente na IMAGEM (perante à sociedade e ao 
mercado de trabalho) do UNINORTE, qual é seu grau de satisfação 

atual? 

Muito Insatisfeito 

Insatisfeito 

Indiferente/Neutro  

Satisfeito 

Muito Satisfeito 

11 - NAP - NÚCLEO DE ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO 

Nº QUESTÃO 
OPÇÕES DE 
RESPOSTA 

23 

Você conhece o trabalho que o NAP desenvolve? 
Você sabe onde o NAP está localizado em sua Escola? 

Você é bem atendido no NAP? 
Você recebe retorno das suas solicitações quando realizadas via NAP? 

sim; não 

sim; não 

sim; não; não se 
aplica 

sim; não; não se 
aplica 

12 - CPA 
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Nº 
QUESTÃO 

OPÇÕES DE 
RESPOSTA 

 Você costuma participar dos processos de avaliação periódicas do seu 
curso (avaliação das disciplinas, atuação dos professores, avaliações da 

CPA, entre outras)? 
Você é informado dos resultados destas avaliações institucionais? 

Você percebe melhorias a partir dessas avaliações? 

Sim; Às vezes; Não 

 
Sim; Às vezes; Não 

 Sim; Em partes; Não 

 Em que setores você percebe melhorias? (Marcar todas as opções 
necessárias) 

  

Acadêmico / Pedagógica 
Corpo docente / Professores 

Infraestrutura 
Serviços prestados ao aluno (Atendimento) 

Outros. 

  

  

  

  

  

 

Para a concepção do instrumento de coleta para a Pesquisa de Clima, foram elegíveis todos os 

funcionários com pelo menos 6 meses de empresa e não elegíveis os Estagiários e Trabalhadores 

temporários. 

Os colaboradores são motivados a contribuir para o sucesso organizacional e estão dispostos a 

aplicar um esforço dedicado para realizar tarefas importantes para a realização dos objetivos 

organizacionais. 

Os instrumentos de coleta estão descritos conforme o Quadro 11. 

Quadro 11 – Instrumento de Coleta – Pesquisa de Clima 

I PERGUNTAS 

1 Como estudante desta instituição, eu estaria extremamente satisfeito com a qualidade dos 

produtos e serviços que recebo.  

2 Nesta organização, estabelecemos padrões de desempenho claros para a qualidade dos 

produtos/serviços. 

3 Nesta instituição, usamos regularmente o feedback dos estudantes para melhorar os nossos 

processos. 

4 Os funcionários estão recebendo o treinamento e o desenvolvimento necessários para atender às 

demandas dos alunos. 

5 A liderança está comprometida em fornecer resultados de alta qualidade aos seus estudantes. 

6 Os problemas dos estudantes são solucionados rapidamente. 

7 Dentro do meu grupo de trabalho, as pessoas são responsáveis pelo seu desempenho. 

8 Tenho um sentimento de pertencimento quando estou no trabalho. 

9 Sinto-me profundamente ligado ao trabalho que realizo. 

10 Saio do trabalho com uma sensação de realização na maioria dos dias. 

11 Sinto-me bem em relação à minha experiência no trabalho. 

12 Sinto-me estimulado no trabalho. 

13 Meu gestou cria um ambiente em que as pessoas podem expressar suas preocupações e serem 

ouvidas. 
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14 O meu gestor mantem seus compromissos. 

15 O meu gestor fornece feedback útil e oportuno. 

16 O meu gestor faz um investimento pessoal no meu crescimento e desenvolvimento. 

17 O meu gestor faz um excelente trabalho em gestão de pessoas. 

18 O meu gestor faz um ótimo trabalho ao gerenciar o trabalho. 

19 O meu gestor é um excelente líder. 

20 Minha instituição espera e promove confiança e integridade entre seus colaboradores.  

21 Esta instituição apoia meus esforços para equilibrar responsabilidades pessoais e 

profissionais.(Flexibilidade entre a vida pessoal e profissional) 

22 Minha instituição demonstra e incentiva gratidão e apreciação pelos colaboradores.  

23 A Liderança está comprometida em fornecer resultados de alta qualidade aos seus estudantes. 

(Índice de Habilitação de Desempenho) 

24 Confio na liderança desta instituição. (Liderança) 

25 Minha instituição promove dignidade e respeito por todos os colaboradores. (Liderança Positiva) 

26 As mudanças implementadas são fundamentais para ajudar esta instituição a alcançar os seus 

objetivos. (Gestão de Mudanças) 

27 Esta instituição tem um clima em que perspectivas diferentes são valorizadas. (Diversidade e 

inclusão) 

28 Minha instituição é inovadora e busca novas ideias. (Inovação e Risco) 

29 Nesta organização, estabelecemos padrões de desempenho claros para a qualidade dos 

produtos/serviços. (Índice de Habilitação de Desempenho) 

Fonte: CPA / Uninorte, 2019. 
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6. RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES INTERNAS 

 

Através da tabulação dos dados coletados referentes a Avaliação Institucional de 2019.1 e 2019.2, 

estão apresentados a seguir os resultados obtidos bem como o parecer dos pontos fortes bem como os 

pontos com oportunidades de melhorias. Os gráficos estatísticos demonstram a partir dos critérios de 

Muito Satisfeito, Satisfeito, Indiferente / Neutro, Insatisfeito e Muito Insatisfeito. 

6.1. CORPO DISCENTE 

6.1.1 Eixo I – Planejamento e avaliação institucional  

 
Gráfico 3 – Satisfação Geral – Uninorte – 2019.1 
Fonte: CPA / Uninorte, 2019. 
 

 
Gráfico 4 – Satisfação Geral – Uninorte – 2019.2 
Fonte: CPA / Uninorte, 2019. 
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Gráfico 5 – Satisfação Geral – Escola NEHRI – 2019.1 
Fonte: CPA / Uninorte, 2019. 
 

 
Gráfico 6 – Satisfação Geral – Escola NEHRI – 2019.2 
Fonte: CPA / Uninorte, 2019. 
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Gráfico 7 – Satisfação Geral – Escola de Ciências da Saúde – 2019.1 
Fonte: CPA / Uninorte, 2019. 
 

 
Gráfico 8 – Satisfação Geral – Escola de Ciências da Saúde – 2019.2 
Fonte: CPA / Uninorte, 2019. 
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Gráfico 9 – Satisfação Geral – Escola de Direito – 2019.1 
Fonte: CPA / Uninorte, 2019. 
 

 
Gráfico 10 – Satisfação Geral – Escola de Direito – 2019.2 
Fonte: CPA / Uninorte, 2019. 
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Gráfico 11 – Satisfação Geral – Escola CAHDEM – 2019.1 
Fonte: CPA / Uninorte, 2019. 
 

 
Gráfico 12 – Satisfação Geral – Escola CAHDEM – 2019.2 
Fonte: CPA / Uninorte, 2019. 
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Gráfico 13 – Satisfação Geral – Escola AETI – 2019.1 
Fonte: CPA / Uninorte, 2019. 
 

 
Gráfico 14 – Satisfação Geral – Escola AETI – 2019.2 
Fonte: CPA / Uninorte, 2019. 
 
 

A Satisfação Geral obtida em 2019.1 foi de 71,0 %, tendo em 2019.2 o índice de 69,73% conforme 

pode ser observado nos gráficos 3 e 4 respectivamente, tendo os gráficos a seguir os resultados obtidos 

pelas Escolas, ou seja, de Negócios, Hospitalidade e RI, a Escola de Ciências da Saúde, a Escola de Direito, 

a Escola de Comunicação, Arte, Humanidades, Design, Educação e Moda e a Escola de Arquitetura, 

Engenharia e TI. A Satisfação Geral também pode ser verificada nos gráficos seguintes de acordo com cada 

Escola, tendo, a partir de seus aspectos específicos tratados em suas respectivas Coordenações de Cursos, 

ora enfatizado nas análises dos dados e informações e diagnóstico do Uninorte.  

 



37 
 

Como aspectos de oportunidades de melhorias, podem ser citados: 

1. A intensificação dos plantões pedagógicos com a presença dos tutores presenciais para tirar 

as dúvidas a respeitos dos conteúdos de suas respectivas disciplinas, e diminuição do tempo 

de resposta dos tutores as mensagens dos alunos.  

2. Capacitação aos atendentes, de acordo como os quesitos avaliações, com reuniões periódicas 

com os auxiliares e assistentes acadêmicos para alinhamento das informações e 

procedimentos atitudinais no atendimento ao acadêmico. 

3. Ambientações para calouros em cada início de semestre. 

4. Atendimento no Plantão Pedagógico, com a presença de tutores presenciais para tirar as 

dúvidas de acesso ao AVA;  

5. Atendimento diariamente aos fóruns ̈ Fale com o Professor¨ dentro das Salas de Aulas Virtuais  

6. Atendimento Telefônico com orientações de acesso.  

7. Ampliar a divulgação dos prazos e datas das atividades realizadas no blackboard e realizar 

melhorias no sistema de agendamento de provas presenciais. 

8. Intensificar em apresentar a matriz curricular aos embaixadores para divulgarem a importância 

e a coerência das disciplinas. 

6.1.2 Eixo II – Desenvolvimento institucional e Eixo III - Políticas acadêmicas 

 
Gráfico 15 – Satisfação com o Curso – Escola NEHRI – 2019.1 
Fonte: CPA / Uninorte, 2019. 
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Gráfico 16 – Satisfação Comunicação Institucional – Escola NEHRI – 2019.1 
Fonte: CPA / Uninorte, 2019. 
 

 
Gráfico 17 – Satisfação com o Coordenador do Curso – Escola NEHRI – 2019.1 
Fonte: CPA / Uninorte, 2019. 
 

 
Gráfico 18 – Satisfação com os Professores – Escola NEHRI – 2019.1 
Fonte: CPA / Uninorte, 2019. 
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Gráfico 19 – Satisfação com o Curso – Escola de Ciências da Saúde – 2019.1 
Fonte: CPA / Uninorte, 2019. 
 

 
Gráfico 20 – Satisfação Comunicação Institucional – Escola de Ciências da Saúde – 2019.1 
Fonte: CPA / Uninorte, 2019. 
 

 
Gráfico 21 – Satisfação com o Coordenador do Curso – Escola de Ciências da Saúde – 2019.1 
Fonte: CPA / Uninorte, 2019. 
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Gráfico 22 – Satisfação com os Professores – Escola de Ciências da Saúde – 2019.1 
Fonte: CPA / Uninorte, 2019. 
 

 
Gráfico 23 – Satisfação com o Curso – Escola de Direito – 2019.1 
Fonte: CPA / Uninorte, 2019. 
 

 
Gráfico 24 – Satisfação Comunicação Institucional – Escola de Direito – 2019.1 
Fonte: CPA / Uninorte, 2019. 
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Gráfico 25 – Satisfação com o Coordenador do Curso – Escola de Direito – 2019.1 
Fonte: CPA / Uninorte, 2019. 

 
Gráfico 26 – Satisfação com os Professores – Escola de Direito – 2019.1 
Fonte: CPA / Uninorte, 2019. 
 

 
Gráfico 27 – Satisfação com o Curso – Escola CAHDEM – 2019.1 
Fonte: CPA / Uninorte, 2019. 
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Gráfico 28 – Satisfação Comunicação Institucional – Escola CAHDEM – 2019.1 
Fonte: CPA / Uninorte, 2019. 

 
Gráfico 29 – Satisfação com o Coordenador do Curso – Escola CAHDEM – 2019.1 
Fonte: CPA / Uninorte, 2019. 
 

 
Gráfico 30 – Satisfação com os Professores – Escola CAHDEM – 2019.1 
Fonte: CPA / Uninorte, 2019. 
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Gráfico 31 – Satisfação com o Curso – Escola AETI – 2019.1 
Fonte: CPA / Uninorte, 2019. 

 
Gráfico 32 – Satisfação Comunicação Institucional – Escola AETI – 2019.1 
Fonte: CPA / Uninorte, 2019. 
 

 
Gráfico 33 – Satisfação com o Coordenador do Curso – Escola AETI – 2019.1 
Fonte: CPA / Uninorte, 2019. 
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Gráfico 34 – Satisfação com os Professores – Escola AETI – 2019.1 
Fonte: CPA / Uninorte, 2019. 
 
 

Os aspectos avaliados quanto aos Professores em específico apresentam a avaliação perante aos 

discentes como Muito Satisfeitos e Satisfeitos, de acordo com os destaques observados, sendo, a Escola 

de Negócios, Hospitalidade e RI obteve o índice de 74,0% como é visto no gráfico 18; a Escola de Ciências 

da Saúde obteve 77,0% conforme mostra o gráfico 22; a Escola de Direito com 72% conforme o gráfico 26; 

a Escola de Comunicação, Arte, Humanidades, Design, Educação e Moda obtendo 80,0% conforme ilustra 

o gráfico 30 e a Escola de Arquitetura, Engenharia e TI, obteve 69,0% de acordo com o gráfico 34. 

Estes pontos fortes observados, destacam a capacitação constante dos Docentes, sendo 

disponibilizado no portal, os cursos relativos à docência através da plataforma de Ensino a Distância de 

acordo com os módulos do Programa Transforma. 

6.1.3 Eixo IV – Políticas de Gestão 

 
Gráfico 35 – Satisfação – Processo de Admissão – 2019.1 
Fonte: CPA / Uninorte, 2019. 
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Gráfico 36 – Satisfação com a Central de Atendimento ao Aluno – CAA – Escola NEHRI – 2019.2 
Fonte: CPA / Uninorte, 2019.2 
 

 
Gráfico 37 – Satisfação com a Central de Atendimento ao Aluno – CAA – Escola de Ciências da 

Saúde – 2019.2 

Fonte: CPA / Uninorte, 2019.2 
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Gráfico 38 – Satisfação com a Central de Atendimento ao Aluno – CAA – Escola de Direito – 2019.2 

Fonte: CPA / Uninorte, 2019.2 
 

 
Gráfico 39 – Satisfação com a Central de Atendimento ao Aluno – CAA – Escola CAHDEM – 2019.2 

Fonte: CPA / Uninorte, 2019.2 
 
 

 
Gráfico 40 – Satisfação com a Central de Atendimento ao Aluno – CAA – Escola AETI – 2019.2 

Fonte: CPA / Uninorte, 2019.2 
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Compreende-se que a Central de Atendimento ao Aluno – CAA, deverá estar sempre buscando 

atender de maneira satisfatória e pontual, além de proporcionar a satisfação de todos os aspectos 

envolvidos nos serviços prestados. Tais avaliações devem ser verificadas desde o processo de admissão 

através dos aspectos em atenção recebida durante a matrícula, o processo presencial para a matrícula, o 

processo seletivo da Instituição, informações recebidas sobre o curso, a Central de Atendimento ao 

Candidato CAC e os serviços de telemarketing, com é observado no gráfico 35. 

6.1.4 Eixo V – Infraestrutura 

 
Gráfico 41 – Satisfação com a Infraestrutura Geral – Uninorte – 2019.2 
Fonte: CPA / Uninorte, 2019.2 
 

 
Gráfico 42 – Satisfação com a Infraestrutura Geral – Uninorte – 2019.2 
Fonte: CPA / Uninorte, 2019.2 
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Gráfico 43 – Satisfação com a Infraestrutura Geral – Escola NEHRI – 2019.1 
Fonte: CPA / Uninorte, 2019.2 
 

 
Gráfico 44 – Satisfação com a Infraestrutura Geral – Escola NEHRI – 2019.2 
Fonte: CPA / Uninorte, 2019.2 

 

Gráfico 45 – Satisfação com a Infraestrutura Geral – Escola de Ciências da Saúde – 2019.1 
Fonte: CPA / Uninorte, 2019.2 
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Gráfico 46 – Satisfação com a Infraestrutura Geral – Escola de Ciências da Saúde – 2019.2 
Fonte: CPA / Uninorte, 2019.2 
 

 

Gráfico 47 – Satisfação com a Infraestrutura Geral – Escola de Direito – 2019.1 
Fonte: CPA / Uninorte, 2019.2 
 

 
Gráfico 48 – Satisfação com a Infraestrutura Geral – Escola de Direito – 2019.2 
Fonte: CPA / Uninorte, 2019.2 
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Gráfico 49 – Satisfação com a Infraestrutura Geral – Escola CAHDEM – 2019.1 
Fonte: CPA / Uninorte, 2019.2 

 
Gráfico 50 – Satisfação com a Infraestrutura Geral – Escola CAHDEM – 2019.2 
Fonte: CPA / Uninorte, 2019.2 
 

 
Gráfico 51 – Satisfação com a Infraestrutura Geral – Escola AETI – 2019.1 
Fonte: CPA / Uninorte, 2019.2 
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Gráfico 52 – Satisfação com a Infraestrutura Geral – Escola AETI – 2019.2 
Fonte: CPA / Uninorte, 2019.2 
 

A infraestrutura geral da Uninorte é um destaque em todos os seus aspectos, podendo ser 

observados em todas as suas unidades. A avaliação da infraestrutura buscou a opinião quanto as salas de 

aula, laboratórios, banheiros, estacionamentos e wi-fi. 

O aspecto de wi-fi é o que apresenta com oportunidades de melhorias, sabendo que os esforços 

estão sendo feitos pelo Departamento de TI quanto ao aumento da banda de internet e o monitoramento 

na demanda de up grade de banda de acesso aos discentes e docentes. 

6.2 CORPO DOCENTE  

6.2.1 Eixo I – Planejamento e avaliação institucional  

 
Gráfico 53 – Satisfação Geral – 2019.1  
Fonte: CPA / Uninorte, 2019.2 
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Gráfico 54 – Satisfação do Docente - Uninorte – 2019.1 
Fonte: CPA / Uninorte, 2019.2 
 

 
Gráfico 55 – Satisfação Geral – Série Histórica – 2019.1 
Fonte: CPA / Uninorte, 2019.2 
 

No aspecto de Satisfação Geral quanto ao Corpo Docente, obteve o índice de 91,0% de Muito 

Satisfeitos e Satisfeitos, onde foram avaliados os aspectos de Coordenadores, Infraestrutura, Gerente de 

Escola, Comunicação Interna, Cursos de Capacitação, Alunos, Recursos Institucionais, Recursos Humanos 

e Plano de Carreiras, como é observado no gráfico 54.  
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6.2.2 Eixo II – Desenvolvimento institucional e Eixo III - Políticas acadêmicas 

Quadro 12 -  Satisfação Docente – 2019.1 

 
  Fonte: CPA / Uninorte, 2019.2 
 

 
Gráfico 56 – Satisfação Docente – Plano de Carreira – 2019.1 
Fonte: CPA / Uninorte, 2019.2 
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O Plano de Carreira apresenta como oportunidade de melhorias que está sendo monitorado pelo 

Departamento de Recursos Humanos, para atender este aspecto avaliado e que poderá ser minimizado, 

como é observado no gráfico 56. 

 
6.2.3 Eixo IV – Políticas de Gestão 

 
Gráfico 57 – Satisfação Docente – Alunos – 2019.1 
Fonte: CPA / Uninorte, 2019.2 
 

 
Gráfico 58 – Satisfação Docente – Alunos – 2019.1 
Fonte: CPA / Uninorte, 2019.2 
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É observado no gráfico 58 a satisfação quanto aos alunos pelo corpo Docente, onde foram 

avaliados os aspectos de interesse nas aulas, assiduidade, nível de preparo e pontualidade, tendo o nível 

de preparo com o índice de 28,0 de Muito Insatisfeitos e Insatisfeitos além de 26,0% quanto a 

pontualidade. 

6.2.4 Eixo V – Infraestrutura 

 
Gráfico 59 – Satisfação Docente - Infraestrutura – 2019.1 
Fonte: CPA / Uninorte, 2019.2 
 

 
Gráfico 60 – Satisfação Docente – Infraestrutura – Salas de Aula – 2019.1 
Fonte: CPA / Uninorte, 2019.2 
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Gráfico 61 – Satisfação Docente – Infraestrutura – Biblioteca – 2019.1 
Fonte: CPA / Uninorte, 2019.2 
 

A Infraestrutura das Bibliotecas da Uninorte é destaque em todos os seus aspectos avaliados 

conforme demonstra o gráfico 61, quanto ao atendimento, espaços para estudo, disponibilidade de acesso 

a periódicos e demais textos para referências, variedade e número de títulos e atualização do acervo. 

6.3 CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO  

6.3.1 Eixo I – Planejamento e avaliação institucional  

 
Gráfico 62 – Pesquisa de Clima – 2015 e 2018 
Fonte: CPA / Uninorte, 2019.2 
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6.3.2 Eixo II – Desenvolvimento institucional e Eixo III - Políticas acadêmicas 

 

  Figura 2 – Pesquisa de Clima – 2018 
  Fonte: CPA / Uninorte, 2019.2 
 

6.3.3 Eixo IV – Políticas de Gestão 

 
 Figura 03 – Pesquisa de Clima – 2018  
 Fonte: CPA / Uninorte, 2019.2 
 

A Pesquisa de Clima realizado com os Técnicos Administrativos da Uninorte, avaliou os aspectos 

de Engajamento do Colaborador, Desempenho, Experiência do Colaborador e a Eficácia do Gestor, 

conforme detalha a FIG. 3. 
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No Quadro 13 está demonstrado o índice percentual de participantes da Pesquisa de Clima do 

ano de 2018 aplicado para o público Técnico Administrativo. 

 

Quadro 13 – Pesquisa de Clima 

PESQUISA DE CLIMA - 2018 

UNIVERSO PARTICIPANTES % DE PARTICIPANTES 

723 582 80,0% 

Fonte: CPA / Uninorte, 2019.2. 
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7. RESULTADOS DE OUTRAS AVALIAÇÕES EXTERNAS 

 

O Uninorte realiza a avaliação institucional interna, onde neste processo, dentre outros itens são 

objeto de análise dos resultados alcançados nas Avaliações Externas, com participação ativa da CPA em 

conjunto com as coordenações, gestores e outros, conforme o caso. Para tanto emprega-se instrumentos 

nas auto avaliação e que forem desenvolvidos conjuntamente pelos segmentos do Uninorte com 

participação da CPA na sua condução. 

O Uninorte considera os resultados das avaliações externas como importantes para a qualidade 

de funcionamento do Uninorte e de seus cursos, complementar à avaliação interna e é feita de duas 

formas: através da análise de resultados obtidos nas avaliações in loco pelo INEP e do ENADE e através 

dos resultados obtidos em exames oficiais aplicados por conselhos profissionais. 

No Quadro 14 está demonstrado o percentual de aprovados nas últimas edições do Exame de 

Ordem Unificado da OAB- Ordem dos Advogados do Brasil. 

Quadro 14 – Exame da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil 

EXAME DA ORDEM UNIFICADO DA OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

ANO 2016 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2019 2019 

EDIÇÃO XXI  XXII XXIII  XXIV XXV XXVI XXVII XXVIII XXIX 

INSCRITOS 444 474 475 444 517 472 438 548 478 

APROVADOS 46 78 65 86 62 77 29 93 74 

PERCENTUAL  10,4% 16,5% 13,7% 19,4% 12,0% 16,3% 6,6% 17,0% 15,5% 

Fonte: CPA / Uninorte, 2019.2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quadro 15 – Avaliações Externas dos Cursos 

Cód. 
Curso 

CURSOS GRAU Modalidade 
Data da Avaliação in 

Loco 
Período 
da Visita 

Tipo do 
Ato 

Conceito 
da 

Dimensão 
1 

Conceito 
da 

Dimensão 
2 

Conceito 
da 

Dimensão 
3 

CONCEITO 
FINAL 

Aut. DIREITO BACHARELADO PRES 06/05/2018 a 09/05/2018 2018/1 AUT 4,27 4,36 4,2 4 

Aut. DIREITO BACHARELADO PRES 13/05/2018 a 16/05/2018 2018/1 AUT 4,07 4,36 4,2 4 

1264739 MEDICINA VETERINÁRIA BACHARELADO PRES 11/03/2018 a 14/03/2018 2018/1 REC 4,38 4,18 4,69 4 

1264733 ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO  BACHARELADO PRES 10/06/2018 a 13/06/2018  2018/1 REC 4,41 4 5 4 

1497749 GESTÃO DA TECN. DA INFORMAÇÃO TECNOLOGIA PRES 20/06/2018 a 23/06/2018 2018/1 REC 4 4,36 4,18 4 

1561424 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO BACHARELADO PRES 11/11/2018 a 14/11/2018 2018/2 REN REC 3.83 4 4,46 4 

1497726 ENG. DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO BACHARELADO PRES 29/08/2018 a 01/09/2018 2018/2 REC 3,24 3,91 3,82 4 

1631423 COMUNICAÇÃO SOCIAL BACHARELADO PRES 02/12/2018 a 05/12/2018 2018/2 RENV REC 4,47 4,53 4,63 5 

1346704 SERVIÇO SOCIAL BACHARELADO PRES 16/12/2018 A 19/12/2018 2018/2 RENV REC 4,9 4,67 4,83 5 

142811 ENFERMAGEM BACHARELADO PRES 21/10/2018 a 24/10/2018 2018/2 AUT 4,05 2,79 4,67 4 

1570252 ENFERMAGEM BACHARELADO PRES 21/10/2018 a 24/10/2018 2018/2 AUT 3,4 2,5 2,46 3 

1598373 PSICOLOGIA BACHARELADO PRES 21/10/2018 a 24/10/2018 2018/2 AUT 3,68 3,43 3 3 

1598372 PSICOLOGIA BACHARELADO PRES 02/12/2018 a 05/12/2018 2018/2 AUT 4,37 3,93 4,55 4 

1365185 GESTÃO DE SERV. JUDIC. E NOTARIAIS TECNOLOGO PRES 10/04/2019 A 13/04/2019 2019/1 REC 3,75 3,53 3,63 4 

1376184 GESTÃO FINANCEIRA TECNOLOGO PRES 05/05/2019 a 08/05/2019 2019/1 REC 3,87 2,8 4,67 4 

1640092 PROCESSOS GERENCIAIS TECNOLOGO PRES 26/06/2019 a 28/06/2019 2019/1 REC 3,69 3,07 4,4 4 

1654254 GASTRONOMIA TECNOLOGO PRES 02/10/2019 a 05/10/2019 2019/2 REC 4,88 4,13 4,90 5 



 

8. PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ACADÊMICA 

No Quadro 16 é apresentado a evolução da avaliação institucional, onde são observados o 

crescimento no número de respondentes nas modalidades Discentes, Docentes e Administrativos. 

Quadro 16 – Evolução da Avaliação Institucional 

EVOLUÇÃO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

MODALIDADE 2018/1 2018/2 2019/1 2019/2 

DISCENTES 28,0% 21,6% 44,9% 45,2% 

DOCENTES 75,1% - 79,6% - 

ADMINISTRATIVO 80,0% - 

Fonte: CPA / Uninorte, 2019. 

 

9. IMPACTOS DA AUTO AVALIAÇÃO SOBRE OS PROCESSOS DE GESTÃO E CUMPRIMENTO DO PDI 

 

De forma geral a CPA e a auto avaliação institucional, sempre foi objeto de análise na tomada de 

decisões e uma importante ferramenta de gestão para a direção da IES. A partir da mudança no marco 

regulatório realizada na educação brasileira ao final de 2017 a CPA em conjunto com a gestão institucional 

passou a acompanhar determinados indicadores a determinar os impactos dos resultados levantados pela 

auto avaliação sobre a gestão da instituição, diversos indicadores do Plano de Desenvolvimento 

Institucional: 

a) Capacitação do Corpo Técnico-administrativo, Docente e Tutorial  

Bolsas de estudo cursos de graduação: 114 

Participação em capacitações internas: 15 

 

c) Infraestrutura da IES 

 Reformas para ampliação e conservação dos espaços físicos dos cursos e serviços,  

 Aquisição de novos equipamentos e tecnologias; 

 Reforma de salas de aulas e construção de salas de aula de configuração flexível para o 

desenvolvimento de atividades em metodologias ativas e integrativas. 

 Ampliação e modernização da biblioteca 

 Aquisição de novos computadores e telas para projeção de Datashow e ou TV 

 Substituição das carteiras; 
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d) Gestão na IES 

 Acompanhamento da implantação do plano de Contingência e de Manutenção da IES; 

 Acompanhamento do planejamento em relação a atividades do ENADE; 

 

10. AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO E FEEDBACK 

 

O Departamento de Marketing do UNINORTE participa efetivamente na campanha de 

comunicação, divulgação e sensibilização da avaliação institucional da CPA, desde a criação das artes, a 

confecção de banner e sua distribuição nas unidades, a confecção de cartazes informativos com a fixação 

nas áreas úteis e a disponibilização de informes no site do UNINORTE. 

Dentre as artes elaboradas e divulgadas estão demonstradas a seguir. 

I- Divulgação e Sensibilização da Comunidade Acadêmica – 2019.1 
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II- Divulgação e Sensibilização da Comunidade Acadêmica através de Banners nas 

Unidades 

 

III- Divulgação e Sensibilização da Comunidade Acadêmica através de adesivos nas 

catracas. 
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IV- Divulgação e Sensibilização da Comunidade Acadêmica através de comunicação nas 

cancelas dos estacionamentos. 

 

V- Divulgação e Sensibilização da Comunidade Acadêmica através do apoio da 

Biblioteca. 

 

VI- Cartazes incentivando as participações 
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VII- Divulgação e Sensibilização da Comunidade Acadêmica – 2019.1 
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VIII- Comunicados enviados semanalmente para dos Discentes sobre as ações e 

conquistas alcançadas a partir da auto avaliação institucional. 

 
IX- Sinalização e identificação das ações a partir do Selo da CPA. 
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X- Reuniões com os NDEs das Escolas e Cursos 

 

  

XI- Ampliação de mesas para o atendimento dos alunos nas Coordenações. 

 

 

 

 

 

 

 

XII- Espaço de Convivência para os alunos 
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11. ANÁLISE DOS DADOS E INFORMAÇÕES E DIAGNÓSTICO DA IES 

 

De forma inequívoca os processos de auto avaliação auxiliaram na melhoria da Instituição em 

todos os seus aspectos, considerando o que ainda deve ser melhorado e como pode ser melhorado. Os 

resultados do processo de auto avaliação institucional conduzido pela CPA, juntamente com os resultados 

obtidos pela Instituição nas avaliações externas permitem afirmar que o UNINORTE cada vez mais se 

consolida como instituição de ensino superior comprometia com a qualidade do ensino e com a formação 

de cidadãos. 

O UNINORTE recebeu 17 avaliações in loco do INEP tendo analisado pontualmente, conforme 

procedimento cada um dos resultados obtidos em todos os casos satisfatórios. 

Dos 17 cursos que realizaram o ENADE edição 2018, divulgado em 2019, 9 obtiveram CPC 

satisfatório e foram analisados, com o auxílio da CPA no âmbito dos cursos, tendo dado origem 

individualmente a planos e projetos de ação individualmente conforme os procedimentos da IES. 

No tocante a avaliação interna, cabe a análise da CPA que no que diz respeito ao Planejamento 

e Avaliação Institucional (Eixo 1), percebe-se claramente o conhecimento e reconhecimento do papel e da 

atuação da CPA por todos os segmentos da comunidade acadêmica. Os resultados neste eixo mostram 

maioria dos conceitos Satisfeitos e Muito Satisfeitos. Esses resultados traduzem bem o esforço da CPA em 

criar e consolidar uma cultura avaliativa na Instituição. As ações de melhorias são evidenciadas através dos 

resultados das avaliações, atestando o compromisso e a qualidade do Uninorte com o seu processo 

avaliativo. Contudo, a melhoria nesse desempenho pode e deve ser cada vez mais eficaz, através da 

intensificação da divulgação dos resultados e o planejamento das ações com a gestão. Especial atenção em 

relação à percepção das ações de melhorias. 

Os resultados das avaliações do Eixo 2 (Desenvolvimento Institucional) e do Eixo 3 (Políticas 

Acadêmicas) mostram que os conceitos Satisfeitos e Muito Satisfeitos são maioria nas respostas. Esse 

padrão traduz a ampliação e consolidação dos programas e políticas institucionais, com especial atenção 

ao programa de Responsabilidade Social, e aos programas de Apoio ao Estudante. 

Os resultados das avaliações das Políticas de Gestão (Eixo 4) realizadas pelos discentes 

mostraram alguns setores onde os conceitos Insatisfeitos e Muito Insatisfeitos. Estes setores foram o NAP 

– Núcleo de Atendimento Psicopedagógico e NEaD – Núcleo de Educação à Distância, estes resultados 

resultaram na elaboração de Planos de Ação para maior investimento em capacitações. Na avaliação, os 

índices apontados, nos mostraram uma melhoria considerável na satisfação do aluno, isso mostra o 

resultado elaborado pela gestão em conformidade com ações institucionais. Desta forma, diversas ações 
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de alinhamento e constantes ações de planejamento, controle e acompanhamento foram desenvolvidos 

para detectar e corrigir eventuais falhas e propor melhorias.  

Nas avaliações do Eixo 5 (Infraestrutura Física), a maioria das respostas estão entre os 

conceitos de Satisfeitos e Muito Satisfeitos. Para os discentes, as Salas de Aula são os destaques seguido de 

perto pelo Auditório. Para os docentes as Salas dos Professores e suas melhorias são os pontos fortes da 

IES. 

Destaca-se as metas alcançadas, de acordo com o previsto no PDI: 

Melhorias dos instrumentos de avaliação. 

1) Calendário das avaliações internas. 

2) Melhorias no formato das comunicações das avaliações e do retorno à comunidade acadêmica 

quanto as melhorias alcançadas. 

3) Demonstrar o desempenho institucional do ano anterior, tendo como base o PDI, os relatórios das 

avaliações internas e externas e os documentos setoriais pertinentes. 

4) Confirmação das evidências dos Planos de Ações por curso. 

5) Participação efetiva da CPA em reuniões com o MEC durante as avaliações de curso. 

6) Reuniões com alunos dos cursos, realizada pelos representantes do segmento técnico-

administrativo para o levantamento dos dados qualitativos quanto à satisfação dos alunos. 

7) Reuniões de acolhimento aos alunos ingressantes a cada semestre, feita pelos representantes da 

CPA. 

8) Reuniões em todas as unidades do Uninorte, para a divulgação e sensibilização da CPA e das 

avaliações institucionais, bem como das melhorias solicitadas, atendidas ou não. 

 

 

 



 

11.1. AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE 

A partir das análises realizadas no processo das avaliações externas, a CPA propõe as ações abaixo relacionadas, sempre em conformidade com 

a Missão, Visão e os Valores e objetivos do seu Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI: 

CURSO ADMINISTRAÇÃO COORDENADORA VIVIANE DA S. COSTA NOVO MOÇAMBITE 
 

INDICADORES RESULTADOS RELEVANTES  AÇÕES DE MELHORIAS PROPOSTAS STATUS 

Satisfação com o 
Curso 

85,42% estão satisfeitos com o Curso. 

Entendemos que ações como uso mais constante de laboratórios e 
visitas técnicas, aliados a professores integradores parceiros, a 
tendência é aumentar ainda mais esse percentual de satisfação. Essas 
ações serão intensificadas em 2020. 

Planejadas 

Satisfação com as 
disciplinas EaD 

32,36% estão insatisfeitos e 16,56% são 
indiferentes com as disciplinas EaD. Juntos somam 
quase 40% de acadêmicos que não estão satisfeitos 
com uma disciplina e uma modalidade que são 
importantes e fazem parte da preparação deles 
para o mercado. 

O Coordenador, juntamente com o professor integrador, somando 
forças com NEaD, vão verificar nas turmas, os motivos para esse elevado 
índice de não satisfação com as disciplinas EaD. 

Planejadas 

Satisfação da 
qualidade do 
conteúdo das aulas 
virtuais  

Não há percentuais evidenciados nos gráficos, 
entretanto, pela cor, percebe-se um elevado índice 
de satisfação com este quesito. 

O Coordenador, juntamente com o professor integrador, somando 
forças com NEaD, vão verificar nas turmas, os motivos para os índices 
que indicam algum nível de insatisfação neste quesito. 

Planejadas 

Satisfação dos 
recursos multimídias 
das aulas virtuais 

Não há percentuais evidenciados nos gráficos, 
entretanto, pela cor, percebe-se um elevado índice 
de satisfação com este quesito. 

O Coordenador, juntamente com o professor integrador, somando 
forças com NEaD, vão verificar nas turmas, os motivos para os índices 
que indicam algum nível de insatisfação neste quesito. 

Planejadas 

Satisfação com os 
Tutores online e 
presenciais 

Não há percentuais evidenciados nos gráficos, 
entretanto, pela cor, percebe-se um elevado índice 
de satisfação com este quesito. 

O Coordenador, juntamente com o professor integrador, somando 
forças com NEaD, vão verificar nas turmas, os motivos para os índices 
que indicam algum nível de insatisfação neste quesito. 

Planejadas 

Satisfação com a 
comunicação durante 
os fóruns online 

Não há percentuais evidenciados nos gráficos, 
entretanto, pela cor, percebe-se um elevado índice 
de satisfação com este quesito. 

O Coordenador, juntamente com o professor integrador, somando 
forças com NEaD, vão verificar nas turmas, os motivos para os índices 
que indicam algum nível de insatisfação neste quesito. 

Planejadas 
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Satisfação com 
Suporte dos tutoriais 
do Blackboard 

Não há percentuais evidenciados nos gráficos, 
entretanto, pela cor, percebe-se um elevado índice 
de satisfação com este quesito. 

O Coordenador, juntamente com o professor integrador, somando 
forças com NEaD, vão verificar nas turmas, os motivos para os índices 
que indicam algum nível de insatisfação neste quesito. 

Planejadas 

Satisfação com a 
coerência entre as 
disciplinas online e 
presenciais 

Não foi evidenciado no relatório, o nível de 
satisfação deste quesito 

Será verificado junto às turmas. Planejadas 

Satisfação com o 
Coordenador do Curso 

56,06% estão satisfeitos com o Coordenador do 
Curso. Destaca-se ainda que não há registro de 
alunos “Muito insatisfeitos”. 

Fazer maior interação com as turmas, por meio de visitas mais 
frequentes, no semestre. 

Planejadas 

Disponibilidade de 
atendimento ao aluno 
pelo Coordenador do 
Curso 

Não há percentuais evidenciados nos gráficos, 
entretanto, pela cor, percebe-se um elevado índice 
de satisfação com este quesito. 

Os acadêmicos do Curso de Administração já conhecem a sistemática 
de atendimento, com plantões nas Unidades Plaza e Cidade Nova e dias 
de atendimento no Centro. 

Planejadas 

Cordialidade do 
Coordenador do Curso 

Não há percentuais evidenciados nos gráficos, 
entretanto, pela cor, percebe-se um elevado índice 
de satisfação com este quesito. 

Não há relatos da falta de cordialidade do Coordenador do Curso. Há 
sim, um percentual de acadêmicos indiferentes, o que pode significar 
também, que não precisaram do Coordenador, por isso não opinam 
neste quesito. 

Planejadas 

Empenho do 
Coordenador para 
auxiliar os alunos em 
suas dificuldades 
acadêmicas 

Não há percentuais evidenciados nos gráficos, 
entretanto, pela cor, percebe-se um elevado índice 
de satisfação com este quesito. 

Não há relatos da falta de empenho do Coordenador do Curso para 
auxiliar os acadêmicos. Há sim, um percentual de acadêmicos 
indiferentes, o que pode significar também, que não precisaram do 
Coordenador, por isso não opinam neste quesito. 

Planejadas 

Prestação de 
informações, 
esclarecimentos e 
orientações aos alunos 
pelo Coordenador 

Não há percentuais evidenciados nos gráficos, 
entretanto, pela cor, percebe-se um elevado índice 
de satisfação com este quesito. 

Não há reclamações do Coordenador do Curso com relação a este 
quesito. Há sim, um percentual de acadêmicos indiferentes, o que pode 
significar também, que não precisaram do Coordenador, por isso não 
opinam neste quesito. 

Planejadas 

Satisfação nos 
serviços acadêmicos 
presenciais nas 
Coordenações 

62,12 dos acadêmicos de Administração estão 
satisfeitos com os serviços na Coordenação. 

Capacitar os atendentes, de acordo com os quesitos avaliados 
negativamente pelos acadêmicos. 
Implantar um sistema de avaliação em tempo real, do início ao fim do 
atendimento. 

Planejadas 
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CURSO Ciências Contábeis - Presencial COORDENADOR Edimilton Araújo de Castro 

 

INDICADORES RESULTADOS RELEVANTES  AÇÕES DE MELHORIAS PROPOSTAS STATUS 

Satisfação com o Curso De acordo com o gráfico 10, o curso 
tem uma avaliação positiva em 
relação ao grau de satisfação de 
seus alunos com um percentual de 
54,55% de alunos satisfeitos e 20,28 
% de alunos muito satisfeitos.  

Apesar do baixo grau de insatisfação dos alunos em relação ao Curso de Ciências 
Contábeis, a coordenação em conjunto com seus professores pretende 
desenvolver um maior número de aulas práticas em suas disciplinas 
aproximando cada vez os alunos da prática realizada no mercado. Além disso 
pretende montar parcerias com empresas e escritórios contábeis, afim de levar 
nossos alunos para  complementarem os conhecimentos acadêmicos com  a 
prática e funcionamento no mercado  de trabalho atual. 

Em andamento 

Satisfação com as disciplinas 
EaD 

De acordo com o gráfico 11, a maior 
parte dos alunos do Curso estão 
satisfeitos com as disciplinas EaD 
com 42,31%, enquanto que 33,53% 
estão insatisfeitos com as disciplinas 
EaD. 

Para dar suporte aos alunos cursando disciplinas EaD o Curso de Ciências 
Contábeis solicitará que o NEAD – Núcleo de Educação a Distância continuem 
oferecendo práticas que foram consideradas positivas na implantação do Ensino 
a distância presentes no semestre anterior como: 

 Ambientações para calouros em cada início de semestre;  

 Atendimento no Plantão Pedagógico, com a presença de tutores 
presenciais para tirar as dúvidas de acesso ao AVA;  

 Cursos de Informática Básica e Ambiente Virtual de Aprendizagem todas 

as sextas-feiras a partir da solicitação das coordenações de cursos;  

 Atendimento diariamente aos fóruns ¨Fale com o Professor¨ dentro das 

Salas de Aulas Virtuais  

 Atendimento Telefônico com orientações de acesso. 
Em apoio as práticas realizadas pelo NEAD, o Curso pretende desenvolver ainda 
mais as visitas da coordenação nas salas de aula para enfatizar a importância do 
Estudo das disciplinas a distância no contexto atual e o peso em sua formação 
profissional. 
 

Em andamento 

Satisfação da qualidade do 
conteúdo das aulas virtuais  

De acordo com o gráfico 12, em torno 
da metade dos nossos alunos estão 
satisfeitos com o conteúdo das aulas 

O Curso irá sugerir ao Núcleo de Ensino a Distância que disponibilize maior 
número de materiais didáticos interativos como vídeos, jogos virtuais, artigos e 
exercícios.  

Em andamento 
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virtuais ( Alunos Satisfeitos + Alunos 
muito Satisfeitos). 

Satisfação dos recursos 
multimídias das aulas 
virtuais 

De acordo com o gráfico 12, em torno 
da metade dos nossos alunos estão 
satisfeitos com os recursos 
multimídia das aulas virtuais ( Alunos 
Satisfeitos + Alunos muito 
Satisfeitos). 

O Curso irá sugerir ao Núcleo de Ensino a Distância que realize a criação de vídeo 
aulas com os conteúdos mais importantes das disciplinas. 

Em andamento 

Satisfação com os Tutores 
online e presenciais 

De acordo com o gráfico 12,  mais da 
metade dos nosso alunos estão entre 
indiferentes/Neutro, insatisfeitos e 
Muito Insatisfeitos com os tutores 
online e presenciais. 

O Curso irá sugerir a intensificação dos plantões pedagógicos com a presença 
dos tutores presenciais para tirar as dúvidas a respeitos dos conteúdos de suas 
respectivas disciplinas, e diminuição do tempo de resposta dos tutores as 
mensagens dos alunos. 

Em andamento 

Satisfação com a 
comunicação durante os 
fóruns online 

De acordo com o gráfico 12,  mais da 
metade dos nosso alunos estão entre 
indiferentes/Neutro, insatisfeitos e 
Muito Insatisfeitos com a 
comunicação durante os fóruns 
online. 
 

Reforçar em sala de aula a importância da participação nos fóruns online e irá 
sugerir ao NEAD que estes fóruns sejam realizados de forma mais dinâmica a 
fim de despertar maior interesse dos alunos.   

Em andamento 

Satisfação com Suporte dos 
tutoriais do Blackboard 

De acordo com a figura 12, em torno 
de 40% dos alunos estão entre 
satisfeitos e muitos satisfeitos com o 
Suporte e tutoriais do Blackboard. 

Ampliar a divulgação dos prazos e datas das atividades realizadas no 
blackboard e realizar melhorias no sistema de agendamento de provas 
presenciais. 

Em andamento 

Satisfação com a coerência 
entre as disciplinas online e 
presenciais 

De acordo com o gráfico 12,  mais da 
metade dos nosso alunos estão entre 
indiferentes/Neutro, insatisfeitos e 
Muito Insatisfeitos com a coerência 
entre as disciplinas online e 
presenciais. 
 

Realizar encontro com os professores do curso da modalidade presencial, afim 
de alinhar uma proposta de melhoria da aplicação dos conteúdos em relação ao 
que é feito nas disciplinas online, e elaborar uma proposta de adequação de 
materiais, conteúdos e exercícios  aplicados no ambiente virtual para diminuir 
as disparidades de conteúdos  e avaliações constatada pelos alunos e 
professores. 

Em andamento 
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Satisfação com o 
Coordenador do Curso 

De acordo com o gráfico 13  58,51% 
dos alunos estão Satisfeitos ou Muito 
Satisfeitos com o coordenador do 
Curso, e apesar de 27,30 % se 
declararem indiferentes  o número 
de desaprovação é baixo. 

Manter os canais de comunicação da coordenação com os alunos afim de 
diminuir o tempo de resposta a demanda dos alunos. 

Aumentar o número de visitas às turmas durante o semestre para averiguar as 
situações das turmas. 

Em andamento 

Disponibilidade de 
atendimento ao aluno pelo 
Coordenador do Curso 

Conforme  o gráfico de número 14, 
em torno de 50% dos alunos estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com a 
disponibilidade  de atendimento pelo 
Coordenador do Curso. 

Manter os horários de atendimento in loco sempre atualizados para divulgação 
aos alunos via grupo de mensagens em aplicativo com os representantes das 
turmas e via portal do aluno.  

Em andamento 

Cordialidade do 
Coordenador do Curso 

Conforme  o gráfico de número 14, 
em torno de 70% dos alunos estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com a 
cordialidade Coordenador do Curso. 

Manter uma política de bom relacionamento e atendimento com os alunos 
pautado em respeito mútuo. 

Em andamento 

Empenho do Coordenador 
para auxiliar os alunos em 
suas dificuldades 
acadêmicas 

Conforme  o gráfico de número 14, 
em torno de 50% dos alunos estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com o 
Empenho do Coordenador para 
auxiliar os alunos em suas 
dificuldades acadêmicas. 

Manter o empenho em identificar com agilidade as dificuldades acadêmicas 
enfrentadas pelos alunos e estabelecer maior comunicação entre os diversos 
setores acadêmicos de forma a resolver com agilidade  estes problemas. 

Em andamento 

Prestação de informações, 
esclarecimentos e 
orientações aos alunos pelo 
Coordenador 

Conforme  o gráfico de número 14, 
em torno de 65% dos alunos estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com a 
Prestação de informações, 
esclarecimentos e orientações aos 
alunos pelo coordenador. 

Intensificar a comunicação com os representantes e vice representantes de 
turma via aplicativo de mensagens e portal do aluno. 

Em andamento 

Satisfação nos serviços 
acadêmicos presenciais nas 
Coordenações 

Conforme o gráfico de número 15, 
60,29% dos alunos estão satisfeitos e 
muito satisfeitos nos  serviços 
presenciais nas coordenaçãos. 

Manter os atendentes atualizados das informações acadêmicas e priorizar 
treinamentos de capacitação dos atendentes. 

Em andamento 
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CURSO Ciências Econômicas - Presencial COORDENADOR  Antônio Germano da Costa Gadelha  

 

INDICADORES RESULTADOS RELEVANTES  AÇÕES DE MELHORIAS PROPOSTAS STATUS 

Satisfação com o Curso De acordo com o gráfico 10, o curso tem 
uma avaliação positiva em relação ao grau 
de satisfação de seus alunos com um 
percentual de 20% de alunos satisfeitos 45 
% de alunos muito satisfeitos.  

Apesar do baixo grau de insatisfação dos alunos em relação ao Curso de 
Ciências Econômicas, a coordenação em conjunto com seus professores 
pretende desenvolver um maior número de aulas práticas em suas disciplinas 
aproximando cada vez os alunos da prática realizada no mercado. Além disso 
pretende montar parcerias com empresas, afim de levar nossos alunos a 
complementarem os conhecimentos acadêmicos com  a prática e 
funcionamento no mercado  de trabalho atual. 

Em andamento 

Satisfação com as 
disciplinas EaD 

De acordo com o gráfico 11, a maior parte 
dos alunos do Curso estão satisfeitos com 
as disciplinas EaD com um total de 60% 
entre alunos satisfeitos e muito satisfeitos, 
enquanto que 35% estão insatisfeitos com 
as disciplinas EaD. 

Para dar suporte aos alunos cursando disciplinas EaD o Curso de Ciências 
Econômicas solicitará que o NEAD – Núcleo de Educação a Distância 
continuem oferecendo práticas que foram consideradas positivas na 
implantação do Ensino a distância presentes no semestre anterior como: 

 Ambientações para calouros em cada início de semestre;  

 Atendimento no Plantão Pedagógico, com a presença de tutores 
presenciais para tirar as dúvidas de acesso ao AVA;  

 Cursos de Informática Básica e Ambiente Virtual de Aprendizagem 

todas as sextas-feiras a partir da solicitação das coordenações de 

cursos;  

 Atendimento diariamente aos fóruns ¨Fale com o Professor¨ dentro 

das Salas de Aulas Virtuais  

 Atendimento Telefônico com orientações de acesso. 
Em apoio as práticas realizadas pelo NEAD, o Curso pretende desenvolver 
ainda mais as visitas da coordenação nas salas de aula para enfatizar a 
importância do Estudo das disciplinas a distância no contexto atual e o peso 
em sua formação profissional. 
 

Em andamento 
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Satisfação da qualidade 
do conteúdo das aulas 
virtuais  

De acordo com o gráfico 12, mais da metade 
dos nossos alunos estão satisfeitos com o 
conteúdo das aulas virtuais ( Alunos 
satisfeitos + Alunos muito satisfeitos). 

O Curso irá sugerir ao Núcleo de Ensino a Distância que disponibilize maior 
número de materiais didáticos interativos como vídeos, jogos virtuais, 
artigos e exercícios.  

Em andamento 

Satisfação dos recursos 
multimídias das aulas 
virtuais 

De acordo com o gráfico 12, em torno de 
70% dos nossos alunos estão satisfeitos 
com os recursos multimídia das aulas 
virtuais (Alunos Satisfeitos + Alunos Muito 
Satisfeitos). 

O Curso irá sugerir ao Núcleo de Ensino a Distância que realize a criação de 
vídeo aulas com os conteúdos mais importantes das disciplinas. 

Em andamento 

Satisfação com os 
Tutores online e 
presenciais 

De acordo com o gráfico 12,  mais da 
metade dos nosso alunos estão entre 
Satisfeitos e Muito Satisfeitos com os 
tutores online e presenciais. 

O Curso irá sugerir a intensificação dos plantões pedagógicos com a presença 
dos tutores presenciais para tirar as dúvidas a respeitos dos conteúdos de 
suas respectivas disciplinas, e diminuição do tempo de resposta dos tutores 
as mensagens dos alunos. 

Em andamento 

Satisfação com a 
comunicação durante os 
fóruns online 

De acordo com o gráfico 12,  mais da 
metade dos nosso alunos estão entre 
Satisfeitos e Muito Satisfeitos com a 
comunicação durante os fóruns online. 
 

Reforçar em sala de aula a importância da participação nos fóruns online e irá 
sugerir ao NEAD que estes fóruns sejam realizados de forma mais dinâmica 
a fim de despertar maior interesse dos alunos.   

Em andamento 

Satisfação com Suporte 
dos tutoriais do 
Blackboard 

De acordo com a figura 12, mais de 50% 
estão entre satisfeitos e muitos satisfeitos 
com o Suporte dos tutoriais do Blackboard. 

Ampliar a divulgação dos prazos e datas das atividades realizadas no 
blackboard e realizar melhorias no sistema de agendamento de provas 
presenciais. 

Em andamento 

Satisfação com a 
coerência entre as 
disciplinas online e 
presenciais 

De acordo com o gráfico 12, em torno de 
50% estão entre satisfeitos e muitos 
satisfeitos com a coerência entre as 
disciplinas online e presenciais. 
 

Realizar encontro com os professores do curso da modalidade presencial, 
afim de alinhar uma proposta de melhoria da aplicação dos conteúdos em 
relação ao que é feito nas disciplinas online, e elaborar uma proposta de 
adequação de materiais, conteúdos e exercícios  aplicados no ambiente 
virtual para diminuir as disparidades de conteúdos  e avaliações constatada 
pelos alunos e professores. 

Em andamento 

 
Satisfação com o 
Coordenador do Curso 

De acordo com o gráfico 75% dos alunos 
estão Satisfeitos ou Muito Satisfeitos com 
o coordenador do Curso. 

Manter os canais de comunicação da coordenação com os alunos afim de 
diminuir o tempo de resposta a demanda dos alunos. 

Aumentar o número de visitas às turmas durante o semestre para averiguar 
as situações das turmas. 

Em andamento 
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Disponibilidade de 
atendimento ao aluno 
pelo Coordenador do 
Curso 

Conforme  o gráfico de número 14, em 
torno de 75% dos alunos estão satisfeitos 
ou muito satisfeitos com a disponibilidade  
de atendimento pelo Coordenador do 
Curso. 

Manter os horários de atendimento in loco sempre atualizados para 
divulgação aos alunos via grupo de mensagens em aplicativo com os 
representantes das turmas e via portal do aluno.  

Em andamento 

Cordialidade do 
Coordenador do Curso 

Conforme  o gráfico de número 14, em 
torno de 70% dos alunos estão satisfeitos 
ou muito satisfeitos com a cordialidade 
Coordenador do Curso. 

Manter uma política de bom relacionamento e atendimento aos alunos 
pautado em respeito mútuo. 

Em andamento 

Empenho do 
Coordenador para auxiliar 
os alunos em suas 
dificuldades acadêmicas 

Conforme  o gráfico de número 14, em 
torno de 75% dos alunos estão satisfeitos 
ou muito satisfeitos com o Empenho do 
Coordenador para auxiliar os alunos em 
suas dificuldades acadêmicas. 

Manter o empenho em identificar com agilidade as dificuldades acadêmicas 
enfrentadas pelos alunos e estabelecer maior comunicação entre os diversos 
setores acadêmicos de forma a resolver com agilidade  estes problemas. 

Em andamento 

Prestação de 
informações, 
esclarecimentos e 
orientações aos alunos 
pelo Coordenador 

Conforme  o gráfico de número 14, em 
torno de 70% dos alunos estão satisfeitos 
ou muito satisfeitos com a Prestação de 
informações, esclarecimentos e 
orientações aos alunos pelo coordenador. 

Intensificar a comunicação com os representantes e vice representantes de 
turma via aplicativo de mensagens e portal do aluno. 

Em andamento 

Satisfação nos serviços 
acadêmicos presenciais 
nas Coordenações 

Conforme o gráfico de número 15 60% dos 
alunos estão satisfeitos e muito satisfeitos 
com os serviços presenciais nas 
coordenações. 

Manter os atendentes atualizados das informações acadêmicas e priorizar 
treinamentos de capacitação dos atendentes. 

Em andamento 
 

 

 

CURSO Relações Internacionais - Presencial COORDENADOR  Antônio Germano da Costa Gadelha  

 

INDICADORES RESULTADOS RELEVANTES  AÇÕES DE MELHORIAS PROPOSTAS STATUS 

Satisfação com o Curso De acordo com o gráfico 10, o curso 
tem uma avaliação positiva em relação 

Apesar do baixo grau de insatisfação dos alunos em relação ao Curso de 
Relações Internacionais, a coordenação em conjunto com seus professores 

Em andamento 
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ao grau de satisfação de seus alunos 
com um percentual de 50% de alunos 
satisfeitos 3,33 % de alunos muito 
satisfeitos.  

pretende desenvolver um maior número de aulas práticas em suas disciplinas 
aproximando cada vez os alunos da prática realizada no mercado. Além disso 
pretende montar parcerias com empresas, afim de levar nossos alunos a 
complementarem os conhecimentos acadêmicos com  a prática e 
funcionamento no mercado  de trabalho atual. 

Satisfação com as disciplinas 
EaD 

De acordo com o gráfico 11, 40% 
apenas dos alunos do Curso estão 
satisfeitos com as disciplinas EaD, 
enquanto que 36,67% estão 
insatisfeitos com as disciplinas EaD. 

Para dar suporte aos alunos cursando disciplinas EaD o Curso de Relações 
Internacionais solicitará que o NEAD – Núcleo de Educação a Distância 
continuem oferecendo práticas que foram consideradas positivas na 
implantação do Ensino a distância presentes no semestre anterior como: 

 Ambientações para calouros em cada início de semestre;  

 Atendimento no Plantão Pedagógico, com a presença de tutores 
presenciais para tirar as dúvidas de acesso ao AVA;  

 Cursos de Informática Básica e Ambiente Virtual de Aprendizagem 

todas as sextas-feiras a partir da solicitação das coordenações de 

cursos;  

 Atendimento diariamente aos fóruns ¨Fale com o Professor¨ dentro 

das Salas de Aulas Virtuais  

 Atendimento Telefônico com orientações de acesso. 
Em apoio as práticas realizadas pelo NEAD, o Curso pretende desenvolver 
ainda mais as visitas da coordenação nas salas de aula para enfatizar a 
importância do Estudo das disciplinas a distância no contexto atual e o peso 
em sua formação profissional. 
 

Em andamento 

Satisfação da qualidade do 
conteúdo das aulas virtuais  

De acordo com o gráfico 12, em torno de 
35% dos nossos alunos estão satisfeitos 
com o conteúdo das aulas virtuais ( 
Alunos satisfeitos + Alunos muito 
satisfeitos). 

O Curso irá sugerir ao Núcleo de Ensino a Distância que disponibilize maior 
número de materiais didáticos interativos como vídeos, jogos virtuais, 
artigos e exercícios.  

Em andamento 

Satisfação dos recursos 
multimídias das aulas 
virtuais 

De acordo com o gráfico 12, menos da 
metade dos nossos alunos estão 
satisfeitos com os recursos multimídia 

O Curso irá sugerir ao Núcleo de Ensino a Distância que realize a criação de 
vídeo aulas com os conteúdos mais importantes das disciplinas. 

Em andamento 
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das aulas virtuais (Alunos Satisfeitos + 
Alunos Muito Satisfeitos). 

Satisfação com os Tutores 
online e presenciais 

De acordo com o gráfico 12,  mais da 
metade dos nosso alunos estão entre 
Satisfeitos e Muito Satisfeitos com os 
tutores online e presenciais. 

O Curso irá sugerir a intensificação dos plantões pedagógicos com a presença 
dos tutores presenciais para tirar as dúvidas a respeitos dos conteúdos de 
suas respectivas disciplinas, e diminuição do tempo de resposta dos tutores 
as mensagens dos alunos. 

Em andamento 

Satisfação com a 
comunicação durante os 
fóruns online 

De acordo com o gráfico 12,  menos da 
metade dos nosso alunos estão entre 
Satisfeitos e Muito Satisfeitos com a 
comunicação durante os fóruns online. 
 

Reforçar em sala de aula a importância da participação nos fóruns online e irá 
sugerir ao NEAD que estes fóruns sejam realizados de forma mais dinâmica 
a fim de despertar maior interesse dos alunos.   

Em andamento 

Satisfação com Suporte dos 
tutoriais do Blackboard 

De acordo com a figura 12, menos de 
50% estão entre satisfeitos e muitos 
satisfeitos com o Suporte dos tutoriais 
do Blackboard. 

Ampliar a divulgação dos prazos e datas das atividades realizadas no 
blackboard e realizar melhorias no sistema de agendamento de provas 
presenciais. 

Em andamento 

Satisfação com a coerência 
entre as disciplinas online e 
presenciais 

De acordo com o gráfico 12, menos de 
50% estão entre satisfeitos e muitos 
satisfeitos com a coerência entre as 
disciplinas online e presenciais. 
 

Realizar encontro com os professores do curso da modalidade presencial, 
afim de alinhar uma proposta de melhoria da aplicação dos conteúdos em 
relação ao que é feito nas disciplinas online, e elaborar uma proposta de 
adequação de materiais, conteúdos e exercícios  aplicados no ambiente 
virtual para diminuir as disparidades de conteúdos  e avaliações constatada 
pelos alunos e professores. 

Em andamento 

 
Satisfação com o 
Coordenador do Curso 

De acordo com o gráfico 13, menos de 
50% dos alunos estão Satisfeitos ou 
Muito Satisfeitos com o coordenador do 
Curso. 

Manter os canais de comunicação da coordenação com os alunos afim de 
diminuir o tempo de resposta a demanda dos alunos. 

Aumentar o número de visitas às turmas durante o semestre para averiguar 
as situações das turmas. 

Em andamento 

Disponibilidade de 
atendimento ao aluno pelo 
Coordenador do Curso 

Conforme  o gráfico de número 14, 
menos de 50% dos alunos estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com a 
disponibilidade  de atendimento pelo 
Coordenador do Curso. 

Manter os horários de atendimento in loco sempre atualizados para 
divulgação aos alunos via grupo de mensagens em aplicativo com os 
representantes das turmas e via portal do aluno.  

Em andamento 



80 
 

Cordialidade do 
Coordenador do Curso 

Conforme  o gráfico de número 14, em 
torno de 50% dos alunos estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com a 
cordialidade Coordenador do Curso. 

Manter uma política de bom relacionamento e atendimento aos alunos 
pautado em respeito mútuo. 

Em andamento 

Empenho do Coordenador 
para auxiliar os alunos em 
suas dificuldades 
acadêmicas 

Conforme  o gráfico de número 14, em 
torno de 40% dos alunos estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com o 
Empenho do Coordenador para auxiliar 
os alunos em suas dificuldades 
acadêmicas. 

Manter o empenho em identificar com agilidade as dificuldades acadêmicas 
enfrentadas pelos alunos e estabelecer maior comunicação entre os diversos 
setores acadêmicos de forma a resolver com agilidade  estes problemas. 

Em andamento 

Prestação de informações, 
esclarecimentos e 
orientações aos alunos pelo 
Coordenador 

Conforme  o gráfico de número 14, em 
torno de 50% dos alunos estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com a 
Prestação de informações, 
esclarecimentos e orientações aos 
alunos pelo coordenador. 

Intensificar a comunicação com os representantes e vice representantes de 
turma via aplicativo de mensagens e portal do aluno. 

Em andamento 

Satisfação nos serviços 
acadêmicos presenciais nas 
Coordenações 

Conforme o gráfico de número 15 um 
total de 50% dos alunos estão satisfeitos 
e muito satisfeitos com os serviços 
presenciais nas coordenações. 

Manter os atendentes atualizados das informações acadêmicas e priorizar 
treinamentos de capacitação dos atendentes. 

Em andamento 
 

 

 

CURSO Tecnologia Em Gestão Financeira - 
Presencial 

COORDENADOR  Antônio Germano da Costa Gadelha  

 

INDICADORES RESULTADOS RELEVANTES  AÇÕES DE MELHORIAS PROPOSTAS STATUS 

Satisfação com o Curso De acordo com o gráfico 10, o curso 
tem uma avaliação positiva em relação 
ao grau de satisfação de seus alunos 
com um percentual de 50% de alunos 

Apesar do baixo grau de insatisfação dos alunos em relação ao Curso de 
Tecnologia Em Gestão Financeira, a coordenação em conjunto com seus 
professores pretende desenvolver um maior número de aulas práticas em 
suas disciplinas aproximando cada vez os alunos da prática realizada no 

Em andamento 
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satisfeitos 23,33 % de alunos muito 
satisfeitos.  

mercado. Além disso pretende montar parcerias com empresas, afim de 
levar nossos alunos a complementarem os conhecimentos acadêmicos com  
a prática e funcionamento no mercado  de trabalho atual. 

Satisfação com as disciplinas 
EaD 

De acordo com o gráfico 11, 47,06% dos 
alunos do Curso estão satisfeitos com 
as disciplinas EaD, enquanto que 
44,12% estão insatisfeitos com as 
disciplinas EaD. 

Para dar suporte aos alunos cursando disciplinas EaD o Curso de Tecnologia 
Em Gestão Financeira solicitará que o NEAD – Núcleo de Educação a 
Distância continuem oferecendo práticas que foram consideradas positivas 
na implantação do Ensino a distância presentes no semestre anterior como: 

 Ambientações para calouros em cada início de semestre;  

 Atendimento no Plantão Pedagógico, com a presença de tutores 
presenciais para tirar as dúvidas de acesso ao AVA;  

 Cursos de Informática Básica e Ambiente Virtual de Aprendizagem 

todas as sextas-feiras a partir da solicitação das coordenações de 

cursos;  

 Atendimento diariamente aos fóruns ¨Fale com o Professor¨ dentro 

das Salas de Aulas Virtuais  

 Atendimento Telefônico com orientações de acesso. 
Em apoio as práticas realizadas pelo NEAD, o Curso pretende desenvolver 
ainda mais as visitas da coordenação nas salas de aula para enfatizar a 
importância do Estudo das disciplinas a distância no contexto atual e o peso 
em sua formação profissional. 
 

Em andamento 

Satisfação da qualidade do 
conteúdo das aulas virtuais  

De acordo com o gráfico 12, em torno de 
60% dos nossos alunos estão satisfeitos 
com o conteúdo das aulas virtuais ( 
Alunos satisfeitos + Alunos muito 
satisfeitos). 

O Curso irá sugerir ao Núcleo de Ensino a Distância que disponibilize maior 
número de materiais didáticos interativos como vídeos, jogos virtuais, 
artigos e exercícios.  

Em andamento 

Satisfação dos recursos 
multimídias das aulas 
virtuais 

De acordo com o gráfico 12, em torno de 
50% dos alunos estão satisfeitos com os 
recursos multimídia das aulas virtuais 
(Alunos Satisfeitos + Alunos Muito 
Satisfeitos). 

O Curso irá sugerir ao Núcleo de Ensino a Distância que realize a criação de 
vídeo aulas com os conteúdos mais importantes das disciplinas. 

Em andamento 
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Satisfação com os Tutores 
online e presenciais 

De acordo com o gráfico 12,  mais da 
metade dos nosso alunos estão entre 
Satisfeitos e Muito Satisfeitos com os 
tutores online e presenciais. 

O Curso irá sugerir a intensificação dos plantões pedagógicos com a presença 
dos tutores presenciais para tirar as dúvidas a respeitos dos conteúdos de 
suas respectivas disciplinas, e diminuição do tempo de resposta dos tutores 
as mensagens dos alunos. 

Em andamento 

Satisfação com a 
comunicação durante os 
fóruns online 

De acordo com o gráfico 12,  menos da 
metade dos nosso alunos estão entre 
Satisfeitos e Muito Satisfeitos com a 
comunicação durante os fóruns online. 
 

Reforçar em sala de aula a importância da participação nos fóruns online e irá 
sugerir ao NEAD que estes fóruns sejam realizados de forma mais dinâmica 
a fim de despertar maior interesse dos alunos.   

Em andamento 

Satisfação com Suporte dos 
tutoriais do Blackboard 

De acordo com a figura 12, menos de 
50% estão entre satisfeitos e muitos 
satisfeitos com o Suporte dos tutoriais 
do Blackboard. 

Ampliar a divulgação dos prazos e datas das atividades realizadas no 
blackboard e realizar melhorias no sistema de agendamento de provas 
presenciais. 

Em andamento 

Satisfação com a coerência 
entre as disciplinas online e 
presenciais 

De acordo com o gráfico 12, menos de 
50% estão entre satisfeitos e muitos 
satisfeitos com a coerência entre as 
disciplinas online e presenciais. 
 

Realizar encontro com os professores do curso da modalidade presencial, 
afim de alinhar uma proposta de melhoria da aplicação dos conteúdos em 
relação ao que é feito nas disciplinas online, e elaborar uma proposta de 
adequação de materiais, conteúdos e exercícios  aplicados no ambiente 
virtual para diminuir as disparidades de conteúdos  e avaliações constatada 
pelos alunos e professores. 

Em andamento 

 
Satisfação com o 
Coordenador do Curso 

De acordo com o gráfico 13, 58,83% dos 
alunos estão Satisfeitos ou Muito 
Satisfeitos com o coordenador do 
Curso. 

Manter os canais de comunicação da coordenação com os alunos afim de 
diminuir o tempo de resposta a demanda dos alunos. 

Aumentar o número de visitas às turmas durante o semestre para averiguar 
as situações das turmas. 

Em andamento 

Disponibilidade de 
atendimento ao aluno pelo 
Coordenador do Curso 

Conforme o gráfico de número 14, em 
torno de 60% dos alunos estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com a 
disponibilidade  de atendimento pelo 
Coordenador do Curso. 

Manter os horários de atendimento in loco sempre atualizados para 
divulgação aos alunos via grupo de mensagens em aplicativo com os 
representantes das turmas e via portal do aluno.  

Em andamento 

Cordialidade do 
Coordenador do Curso 

Conforme  o gráfico de número 14, em 
torno de 75% dos alunos estão 

Manter uma política de bom relacionamento e atendimento aos alunos 
pautado em respeito mútuo. 

Em andamento 
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satisfeitos ou muito satisfeitos com a 
cordialidade Coordenador do Curso. 

Empenho do Coordenador 
para auxiliar os alunos em 
suas dificuldades 
acadêmicas 

Conforme  o gráfico de número 14, em 
torno de 60% dos alunos estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com o 
Empenho do Coordenador para auxiliar 
os alunos em suas dificuldades 
acadêmicas. 

Manter o empenho em identificar com agilidade as dificuldades acadêmicas 
enfrentadas pelos alunos e estabelecer maior comunicação entre os diversos 
setores acadêmicos de forma a resolver com agilidade  estes problemas. 

Em andamento 

Prestação de informações, 
esclarecimentos e 
orientações aos alunos pelo 
Coordenador 

Conforme  o gráfico de número 14, em 
torno de 60% dos alunos estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com a 
Prestação de informações, 
esclarecimentos e orientações aos 
alunos pelo coordenador. 

Intensificar a comunicação com os representantes e vice representantes de 
turma via aplicativo de mensagens e portal do aluno. 

Em andamento 

Satisfação nos serviços 
acadêmicos presenciais nas 
Coordenações 

Conforme o gráfico de número 15 um 
total de 58,82% dos alunos estão 
satisfeitos e muito satisfeitos com os 
serviços presenciais nas coordenações. 

Manter os atendentes atualizados das informações acadêmicas e priorizar 
treinamentos de capacitação dos atendentes. 

Em andamento 
 

 

CURSO Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos 
Flex e Presencial. 

COORDENADORA Karoline Ribeiro Xavier 

 

INDICADORES RESULTADOS RELEVANTES  AÇÕES DE MELHORIAS PROPOSTAS STATUS 

Satisfação com o 
Curso 

Mais de 80% dos alunos do curso de Tecnologia em 
Gestão de Recursos Humanos, tanto no que diz 
respeito ao Presencial e ao Flex, consideram está 
satisfeito ou muito satisfeito com o curso. 

- Maior número de aulas práticas com uso de metodologias ativas. 
 
- Uso de laboratórios para aplicação de simulações como exemplo o uso de 
software para  folha de pagamento. 
 

Em andamento 



84 
 

Satisfação com as 
disciplinas EaD 

No gráfico 11 mostra que 58% dos alunos 
consideram satisfeito ou muito satisfeito e o 
restante dos alunos consideram indiferente ou 
insatisfeito. 

O NEAD vem proporcionando no início de cada período ambientação para os 
calouros. 
O NEAD vem disponibilizando plantão pedagógico nos polos com tutores 
presenciais. 

Em andamento 

Satisfação da 
qualidade do 
conteúdo das 
aulas virtuais  

No gráfico 12 é demostrado que em torno de 42% 
dos alunos do curso, estão satisfeito , ainda temos 
um percentual considerável de alunos insatisfeito 
ou muito insatisfeito. 

 Atendimento diariamente aos fóruns “ Fale com o professor “ dentro das 
salas de aulas virtuais, por professores tutores das disciplinas. 
Atendimento via Web conferência que é  respondido em tempo real. 

Em andamento 

Satisfação dos 
recursos 
multimídias das 
aulas virtuais 

No gráfico 12 é demostrado que em torno de 42% 
dos alunos do curso, estão satisfeito , ainda temos 
um percentual considerável de alunos insatisfeito 
ou muito insatisfeito. 

O NEAD vem oferecendo cursos de Inclusão digital a cada semestre para os 
alunos com dificuldades em informática. 
Atendimento via Web conferência que é  respondido em tempo real. 

Em andamento 

Satisfação com os 
Tutores online e 
presenciais 

No gráfico 12 é demostrado que em torno de 42% 
dos alunos do curso, estão satisfeito , ainda temos 
um percentual considerável de alunos insatisfeito 
ou muito insatisfeito. 

Atendimento diariamente aos fóruns “ Fale com o professor “ dentro das 
salas de aulas virtuais, por professores tutores das disciplinas. 
O NEAD vem disponibilizando plantão pedagógico nos polos com tutores 
presenciais. 

Em andamento 

Satisfação com a 
comunicação 
durante os fóruns 
online 

No gráfico 12 é demostrado que em torno de 42% 
dos alunos do curso, estão satisfeito , ainda temos 
um percentual considerável de alunos insatisfeito 
ou muito insatisfeito. 

O NEAD vem disponibilizando plantão pedagógico nos polos com tutores 
presenciais. 
Atendimento diariamente aos fóruns “ Fale com o professor “ dentro das 
salas de aulas virtuais, por professores tutores das disciplinas. 
 

Em andamento 

Satisfação com 
Suporte dos 
tutoriais do 
Blackboard 

No gráfico 12 é demostrado que em torno de 42% 
dos alunos do curso, estão satisfeito , ainda temos 
um percentual considerável de alunos insatisfeito 
ou muito insatisfeito. 

O NEAD vem disponibilizando plantão pedagógico nos polos com tutores 
presenciais. 
O NEAD vem oferecendo cursos de Inclusão digital a cada semestre para os 
alunos com dificuldades em informática. 
O NEAD vem proporcionando no início de cada período ambientação para os 
calouros.       
 
 

Em andamento 

Satisfação com a 
coerência entre as 

No gráfico 12 é demostrado que em torno de 42% 
dos alunos do curso, estão satisfeito , ainda temos 

Atendimento diariamente aos fóruns “ Fale com o professor “ dentro das 
salas de aulas virtuais, por professores tutores das disciplinas. 

Em andamento 
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disciplinas online 
e presenciais 

um percentual considerável de alunos insatisfeito 
ou muito insatisfeito. 

Atendimento via Web conferência que é respondido em tempo real. 
O NEAD vem oferecendo cursos de Inclusão digital a cada semestre para os 
alunos com dificuldades em informática. 
 

Satisfação com o 
Coordenador do 
Curso 

No gráfico 13 identificamos que 70% dos alunos 
estão satisfeito ou muito satisfeito com o 
coordenador do curso e 23% indiferente. 

A coordenação do curso vem trabalhando a cada semestre para melhoria 
dos procedimentos junto aos alunos e professores. Em andamento 

Disponibilidade 
de atendimento 
ao aluno pelo 
Coordenador do 
Curso 

No gráfico 14 identificamos que 50% dos alunos 
estão satisfeito  e 23% muito satisfeito. 

A coordenação estava presente em uma escala de Plantões nos Polos Cidade 
Nova, Centro e Plaza. 
Foi disponibilizado uma escala de atendimento, com informações de dias e 
horários. 
 

Em andamento 

Cordialidade do 
Coordenador do 
Curso 

No gráfico 14 identificamos que 50% dos alunos 
estão satisfeito  e 23% muito satisfeito. 

A coordenação estava presente em uma escala de Plantões nos Polos Cidade 
Nova, Centro e Plaza. 
Foi disponibilizado uma escala de atendimento, com informações de dias e 
horários. 
A coordenação de curso participa do grupo de embaixadores, para melhorar 
a agilidade das informações. 
 

Em andamento 

Empenho do 
Coordenador 
para auxiliar os 
alunos em suas 
dificuldades 
acadêmicas 

No gráfico 14 identificamos que 50% dos alunos 
estão satisfeito  e 23% muito satisfeito. 

A coordenação estava presente em uma escala de Plantões nos Polos Cidade 
Nova, Centro e Plaza. 
Foi disponibilizado uma escala de atendimento, com informações de dias e 
horários. 
A coordenação de curso participa do grupo de embaixadores, para melhorar 
a agilidade das informações. 
 

Em andamento 

Prestação de 
informações, 
esclarecimentos e 
orientações aos 
alunos pelo 
Coordenador 

No gráfico 14 identificamos que 50% dos alunos 
estão satisfeito  e 23% muito satisfeito. 

A coordenação estava presente em uma escala de Plantões nos Polos Cidade 
Nova, Centro e Plaza. 
Foi disponibilizado uma escala de atendimento, com informações de dias e 
horários. 
A coordenação de curso participa do grupo de embaixadores, para melhorar 
a agilidade das informações. 

Em andamento 
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Satisfação nos 
serviços 
acadêmicos 
presenciais nas 
Coordenações 

No gráfico 15 identificamos que 68% dos alunos 
estão satisfeito ou muito satisfeitos. 

A coordenação presente em uma escala de Plantões nos Polos Cidade Nova, 
Centro e Plaza. 
É disponibilizado uma escala de atendimento, com informações de dias e 
horários. 
A coordenação de curso participa do grupo de embaixadores, para melhorar 
a agilidade das informações. 
 

Em andamento 

 

 

 

CURSO LÍNGUA INGLESA COORDENADORA LÚCIA INES FREIRE DE OLIVEIRA 

 

INDICADORES RESULTADOS RELEVANTES  AÇÕES DE MELHORIAS PROPOSTAS STATUS 

Satisfação com o 
Curso 

No gráfico 10, constatamos que 76,57% estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com o curso. 

 melhorar as expectativas do aluno 
 melhorar o atendimento 
 acompanhar as aulas, ministradas pelos professores  
 criar ações que integrem o acadêmico ao curso. 

Em 
andamento 

Satisfação com as 
disciplinas EaD 

No gráfico 11,  constatamos que 30,63%  estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com as disciplinas 
EaD. 

 Coletar as inquietações dos acadêmicos 
 Repassar ao NEAD 
 Estabelecer diálogo entre as partes 

A iniciar 

Satisfação da 
qualidade do 
conteúdo das aulas 
virtuais  

No gráfico 12,  constatamos que 48%  estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com a qualidade do 
conteúdo das aulas virtuais. 

 Coletar as inquietações dos acadêmicos 
 Repassar ao NEAD 
 Estabelecer diálogo entre as partes. 

 

A iniciar 

Satisfação dos 
recursos multimídias 
das aulas virtuais 

No gráfico 12,  constatamos que 51%  estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com os recursos 
multimídias das aulas virtuais. 

 Repassar ao NEAD as inquietações dos acadêmicos. 
A iniciar 
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Satisfação com os 
Tutores online e 
presenciais 

No gráfico 12,  constatamos que 34%  estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com os Tutores online 
e presenciais. 

 Repassar ao NEAD as inquietações dos acadêmicos, em relação 
aos tutores A iniciar 

Satisfação com a 
comunicação 
durante os fóruns 
online 

No gráfico 12,  constatamos que 30%  estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com a comunicação 
durante os fóruns online. 

 Repassar ao NEAD as inquietações dos acadêmicos. A iniciar 

Satisfação com 
Suporte dos tutoriais 
do Blackboard 

No gráfico 12,  constatamos que 42%  estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com Suporte dos 
tutoriais do Blackboard. 

 Repassar ao NEAD as inquietações dos acadêmicos. A iniciar 

Satisfação com a 
coerência entre as 
disciplinas online e 
presenciais 

No gráfico 12,  constatamos que 42%  estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com a coerência entre 
as disciplinas online e presenciais 

 Repassar à Gerência e ao NEAD as inquietações dos 
acadêmicos. 

A iniciar 

Satisfação com o 
Coordenador do 
Curso 

No gráfico 13,  constatamos que 77,48%  estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com o Coordenador 
do Curso. 

 melhorar o atendimento 
 reunir, periodicamente, com os embaixadores de curso. 
 criar ações que integrem o acadêmico ao curso. 

Em 
andamento 

Disponibilidade de 
atendimento ao 
aluno pelo 
Coordenador do 
Curso 

No gráfico 14,  constatamos que 63%  estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com a Disponibilidade 
de atendimento ao aluno pelo Coordenador do 
Curso. 

 Disponibilizar maior atenção aos acadêmicos do curso. Em 
andamento 

Cordialidade do 
Coordenador do 
Curso 

No gráfico 14,  constatamos que 67%  estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com a Cordialidade 
do Coordenador do Curso. 

 Continuar atendendo com cordialidade Em 
andamento 

Empenho do 
Coordenador para 
auxiliar os alunos em 
suas dificuldades 
acadêmicas 

No gráfico 14,  constatamos que 70%  estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com o Empenho do 
Coordenador para auxiliar os alunos em suas 
dificuldades acadêmicas. 

 Buscar junto a outros setores respostas que agilize as demandas 
do curso  

 melhorar o atendimento 
 

 
Em 

andamento 

Prestação de 
informações, 

No gráfico 14,  constatamos que 71%  estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com a Prestação de 

 Envio de informações via sicanet 
 Comunicação intensiva com os embaixadores 

Em 
andamento 
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esclarecimentos e 
orientações aos 
alunos pelo 
Coordenador 

informações, esclarecimentos e orientações aos 
alunos pelo Coordenador. 

Satisfação nos 
serviços acadêmicos 
presenciais nas 
Coordenações 

No gráfico 15,  constatamos que 66,36%  estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com os serviços 
acadêmicos presenciais nas Coordenações. 

 Continuar apoiando as atividades previstas em calendário do 
curso. 

Em 
andamento 

 

 

 

 

CURSO LÍNGUA PORTUGUESA COORDENADORA LÚCIA INES FREIRE DE OLIVEIRA 

 

INDICADORES RESULTADOS RELEVANTES  AÇÕES DE MELHORIAS PROPOSTAS STATUS 

Satisfação com o 
Curso 

No gráfico 10,  constatamos que 79,02%  estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com o curso. 

 melhorar as expectativas do aluno 
 melhorar o atendimento 
 acompanhar as aulas, ministradas pelos professores  
 criar ações que integrem o acadêmico ao curso. 

Em andamento 

Satisfação com as 
disciplinas EaD 

No gráfico 11,  constatamos que 48,15%  estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com as 
disciplinas EaD. 

 Coletar as inquietações dos acadêmicos 
 Repassar ao NEAD 
 Estabelecer diálogo entre as partes 

A iniciar 

Satisfação da 
qualidade do 
conteúdo das aulas 
virtuais  

No gráfico 12,  constatamos que 52%  estão 
satisfeito ou muito satisfeito com a qualidade do 
conteúdo das aulas virtuais. 

 Coletar as inquietações dos acadêmicos 
 Repassar ao NEAD 
 Estabelecer diálogo entre as partes. 

 

A iniciar 
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Satisfação dos 
recursos multimídias 
das aulas virtuais 

No gráfico 12,  constatamos que 54%  estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com os recursos 
multimídias das aulas virtuais. 

 Repassar ao NEAD as inquietações dos acadêmicos. 
A iniciar 

Satisfação com os 
Tutores online e 
presenciais 

No gráfico 12,  constatamos que 40%  estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com os Tutores 
online e presenciais. 

 Repassar ao NEAD as inquietações dos acadêmicos, em relação aos 
tutores A iniciar 

Satisfação com a 
comunicação 
durante os fóruns 
online 

No gráfico 12,  constatamos que 42%  estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com a 
comunicação durante os fóruns online. 

 Repassar ao NEAD as inquietações dos acadêmicos. A iniciar 

Satisfação com 
Suporte dos tutoriais 
do Blackboard 

No gráfico 12,  constatamos que 50%  estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com Suporte dos 
tutoriais do Blackboard. 

 Repassar ao NEAD as inquietações dos acadêmicos. A iniciar 

Satisfação com a 
coerência entre as 
disciplinas online e 
presenciais 

No gráfico 12,  constatamos que 50%  estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com a coerência 
entre as disciplinas online e presenciais 

 Repassar à Gerência e ao NEAD as inquietações dos acadêmicos. A iniciar 

Satisfação com o 
Coordenador do 
Curso 

No gráfico 13,  constatamos que 88,89%  estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com o 
Coordenador do Curso. 

 melhorar o atendimento 
 reunir, periodicamente, com os embaixadores de curso. 
 criar ações que integrem o acadêmico ao curso. 

Em andamento 

Disponibilidade de 
atendimento ao 
aluno pelo 
Coordenador do 
Curso 

No gráfico 14,  constatamos que 73%  estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com a 
Disponibilidade de atendimento ao aluno pelo 
Coordenador do Curso. 

 Disponibilizar maior atenção aos acadêmicos do curso. Em andamento 

Cordialidade do 
Coordenador do 
Curso 

No gráfico 14,  constatamos que 72%  estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com a 
Cordialidade do Coordenador do Curso. 

 Continuar atendendo com cordialidade Em andamento 

Empenho do 
Coordenador para 
auxiliar os alunos em 

No gráfico 14,  constatamos que 70%  estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com o Empenho 
do Coordenador para auxiliar os alunos em suas 
dificuldades acadêmicas. 

 Buscar junto a outros setores respostas que agilizem as demandas do 
curso  

 melhorar o atendimento 
 

 
Em andamento 
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suas dificuldades 
acadêmicas 

Prestação de 
informações, 
esclarecimentos e 
orientações aos 
alunos pelo 
Coordenador 

No gráfico 14,  constatamos que 73%  estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com a Prestação 
de informações, esclarecimentos e orientações 
aos alunos pelo Coordenador. 

 Envio de informações via sicanet 
 Comunicação intensiva com os embaixadores 

Em andamento 

Satisfação nos 
serviços acadêmicos 
presenciais nas 
Coordenações 

No gráfico 15,  constatamos que 71,25%  estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com os serviços 
acadêmicos presenciais nas Coordenações. 

 Continuar apoiando as atividades previstas em calendário do curso. Em andamento 

 

 

 

 

CURSO MATEMÁTICA COORDENADORA LÚCIA INES FREIRE DE OLIVEIRA 

 

INDICADORES RESULTADOS RELEVANTES  AÇÕES DE MELHORIAS PROPOSTAS STATUS 

Satisfação com o 
Curso 

No gráfico 10,  constatamos que 60%  estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com o curso. 

 melhorar as expectativas do aluno 
 melhorar o atendimento 
 acompanhar as aulas, ministradas pelos professores  
 criar ações que integrem o acadêmico ao curso. 

Em andamento 

Satisfação com as 
disciplinas EaD 

No gráfico 11,  constatamos que 57,5%  estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com as disciplinas 
EaD. 

 Coletar as inquietações dos acadêmicos 
 Repassar ao NEAD 
 Estabelecer diálogo entre as partes 

A iniciar 
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Satisfação da 
qualidade do 
conteúdo das aulas 
virtuais  

No gráfico 12,  constatamos que 61%  estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com a qualidade do 
conteúdo das aulas virtuais. 

 Coletar as inquietações dos acadêmicos 
 Repassar ao NEAD 
 Estabelecer diálogo entre as partes. 

 

A iniciar 

Satisfação dos 
recursos multimídias 
das aulas virtuais 

No gráfico 12,  constatamos que 58%  estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com os recursos 
multimídias das aulas virtuais. 

 Repassar ao NEAD as inquietações dos acadêmicos. 
A iniciar 

Satisfação com os 
Tutores online e 
presenciais 

No gráfico 12,  constatamos que 49%  estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com os Tutores 
online e presenciais. 

 Repassar ao NEAD as inquietações dos acadêmicos, em relação 
aos tutores A iniciar 

Satisfação com a 
comunicação 
durante os fóruns 
online 

No gráfico 12,  constatamos que 49%  estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com a comunicação 
durante os fóruns online. 

 Repassar ao NEAD as inquietações dos acadêmicos. A iniciar 

Satisfação com 
Suporte dos tutoriais 
do Blackboard 

No gráfico 12,  constatamos que 60%  estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com Suporte dos 
tutoriais do Blackboard. 

 Repassar ao NEAD as inquietações dos acadêmicos. A iniciar 

Satisfação com a 
coerência entre as 
disciplinas online e 
presenciais 

No gráfico 12,  constatamos que 53%  estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com a coerência 
entre as disciplinas online e presenciais 

 Repassar à Gerência e ao NEAD as inquietações dos acadêmicos. A iniciar 

Satisfação com o 
Coordenador do 
Curso 

No gráfico 13,  constatamos que 40%  estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com o Coordenador 
do Curso. 

 melhorar o atendimento 
 reunir, periodicamente, com os embaixadores de curso. 
 criar ações que integrem o acadêmico ao curso. 

Em andamento 

Disponibilidade de 
atendimento ao 
aluno pelo 
Coordenador do 
Curso 

No gráfico 14,  constatamos que 26%  estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com a 
Disponibilidade de atendimento ao aluno pelo 

Coordenador do Curso. 

 Disponibilizar maior atenção aos acadêmicos do curso. Em andamento 

Cordialidade do 
Coordenador do 
Curso 

No gráfico 14,  constatamos que 40%  estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com a Cordialidade 
do Coordenador do Curso. 

 Continuar atendendo com cordialidade Em andamento 
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Empenho do 
Coordenador para 
auxiliar os alunos em 
suas dificuldades 
acadêmicas 

No gráfico 14,  constatamos que 27%  estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com o Empenho do 
Coordenador para auxiliar os alunos em suas 
dificuldades acadêmicas. 

 Buscar junto a outros setores respostas que agilize as demandas 
do curso  

 melhorar o atendimento 
 

 
Em andamento 

Prestação de 
informações, 
esclarecimentos e 
orientações aos 
alunos pelo 
Coordenador 

No gráfico 14,  constatamos que 28%  estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com a Prestação de 
informações, esclarecimentos e orientações aos 
alunos pelo Coordenador. 

 Envio de informações via sicanet 
 Comunicação intensiva com os embaixadores 

Em andamento 

Satisfação nos 
serviços acadêmicos 
presenciais nas 
Coordenações 

No gráfico 15,  constatamos que 48,72%  estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com os serviços 
acadêmicos presenciais nas Coordenações. 

 Continuar apoiando as atividades previstas em calendário do 
curso. 

Em andamento 

 

 

 

 

CURSO HISTÓRIA COORDENADORA LÚCIA INES FREIRE DE OLIVEIRA 

 

INDICADORES RESULTADOS RELEVANTES  AÇÕES DE MELHORIAS PROPOSTAS STATUS 

Satisfação com o 
Curso 

Em um universo de 43 alunos, considerando o 
gráfico 10, constatamos que 86,05% estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com o curso. 

 melhorar as expectativas do aluno 
 melhorar o atendimento 
 acompanhar as aulas, ministradas pelos professores  
 criar ações que integrem o acadêmico ao curso. 

Em andamento 
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Satisfação com as 
disciplinas EaD 

No gráfico 11, constatamos que 30,05% estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com as disciplinas 
EaD. 

 Coletar as inquietações dos acadêmicos 
 Repassar ao NEAD 
 Estabelecer diálogo entre as partes 

A iniciar 

Satisfação da 
qualidade do 
conteúdo das aulas 
virtuais  

No gráfico 12, constatamos que 35% estão 
satisfeitos ou muito satisfeito com a qualidade do 
conteúdo das aulas virtuais. 

 Coletar as inquietações dos acadêmicos 
 Repassar ao NEAD 
 Estabelecer diálogo entre as partes. 

 

A iniciar 

Satisfação dos 
recursos multimídias 
das aulas virtuais 

No gráfico 12, constatamos que 37% estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com os recursos 
multimídias das aulas virtuais. 

 Repassar ao NEAD as inquietações dos acadêmicos. 
A iniciar 

Satisfação com os 
Tutores online e 
presenciais 

No gráfico 12, constatamos que 13% estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com os Tutores 
online e presenciais. 

 Repassar ao NEAD as inquietações dos acadêmicos, em relação 
aos tutores A iniciar 

Satisfação com a 
comunicação 
durante os fóruns 
online 

No gráfico 12, constatamos que 11% estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com a comunicação 
durante os fóruns online. 

 Repassar ao NEAD as inquietações dos acadêmicos. A iniciar 

Satisfação com 
Suporte dos tutoriais 
do Blackboard 

No gráfico 12, constatamos que 23% estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com Suporte dos 
tutoriais do Blackboard. 

 Repassar ao NEAD as inquietações dos acadêmicos. A iniciar 

Satisfação com a 
coerência entre as 
disciplinas online e 
presenciais 

No gráfico 12, constatamos que 26% estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com a coerência 
entre as disciplinas online e presenciais 

 Repassar à Gerência e ao NEAD as inquietações dos acadêmicos. A iniciar 

Satisfação com o 
Coordenador do 
Curso 

No gráfico 13, constatamos que 32,54% estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com o Coordenador 
do Curso. 

 melhorar o atendimento 
 reunir, periodicamente, com os embaixadores de curso. 
 criar ações que integrem o acadêmico ao curso. 

Em andamento 

Disponibilidade de 
atendimento ao 
aluno pelo 

No gráfico 14, constatamos que 26% estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com a 
Disponibilidade de atendimento ao aluno pelo 
Coordenador do Curso. 

 Disponibilizar maior atenção aos acadêmicos do curso. Em andamento 
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Coordenador do 
Curso 

Cordialidade do 
Coordenador do 
Curso 

No gráfico 14, constatamos que 50% estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com a Cordialidade 
do Coordenador do Curso. 

 Continuar atendendo com cordialidade Em andamento 

Empenho do 
Coordenador para 
auxiliar os alunos em 
suas dificuldades 
acadêmicas 

No gráfico 14, constatamos que 27% estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com o Empenho do 
Coordenador para auxiliar os alunos em suas 
dificuldades acadêmicas. 

 Buscar junto a outros setores respostas que agilize as demandas 
do curso  

 melhorar o atendimento 
 

 
Em andamento 

Prestação de 
informações, 
esclarecimentos e 
orientações aos 
alunos pelo 
Coordenador 

No gráfico 14, constatamos que 27% estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com a Prestação de 
informações, esclarecimentos e orientações aos 
alunos pelo Coordenador. 

 Envio de informações via sicanet 
 Comunicação intensiva com os embaixadores 

Em andamento 

Satisfação nos 
serviços acadêmicos 
presenciais nas 
Coordenações 

No gráfico 15, constatamos que 48,83% estão 
satisfeitos ou muito satisfeitos com os serviços 
acadêmicos presenciais nas Coordenações. 

 Continuar apoiando as atividades previstas em calendário do 
curso. 

Em andamento 
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CURSO LICENCIATURA EM PEDAGOGIA COORDENADOR RAFAEL DE AZEVEDO MELO 

 

INDICADORES RESULTADOS RELEVANTES  AÇÕES DE MELHORIAS PROPOSTAS STATUS 

Satisfação com o 
Curso 

59,04 dos acadêmicos que responderam, estão 
satisfeitos. E, 29,89% estão muito satisfeitos. 

 Desenvolvimento, ao longo do semestre, de cursos, palestras e outros 
eventos para que os acadêmicos possam conhecer e aprofundar os 
conhecimentos pedagógicos. 

 Incentivar os professores a utilizarem aulas diversificadas e utilização 
dos laboratórios e visitas técnicas. 

PLANEJADA 

A INICIAR 

Satisfação com as 
disciplinas EaD 

38,38% dos acadêmicos estão satisfeitos com as 
disciplinas EAD. 

 Parceria com o setor do NEAD para alinhamento das informações e 
repasse aos acadêmicos; 

 Repassar as informações no início das aulas sobre os procedimentos 
adotados nas disciplinas EAD. 

 Repassar ao NEAD, as sugestões e/ou críticas/elogios sobre as 
disciplinas EAD 

 

PLANEJADA 

A INICIAR 

Satisfação da 
qualidade do 
conteúdo das 
aulas virtuais  

Pelo gráfico apresentado, aproximadamente 50% 
dos acadêmicos estão satisfeitos ou muito 
satisfeitos com a qualidade do conteúdo. 

 Repassar as informações no início das aulas sobre os procedimentos 
adotados nas disciplinas EAD. 

 Repassar ao NEAD, as sugestões e/ou críticas/elogios sobre as 
disciplinas EAD 

 
PLANEJADA 

A INICIAR 

Satisfação dos 
recursos 
multimídias das 
aulas virtuais 

Pelo gráfico apresentado, um pouco menos 50% 
dos acadêmicos estão satisfeitos ou muito 
satisfeitos com os recursos multimídias das aulas 
virtuais. 

 Organizar, junto ao NEAD, oficinas de orientações sobre os recursos e 
funcionalidades do Blackboard. 

 
PLANEJADA 

A INICIAR 

Satisfação com os 
Tutores online e 
presenciais 

Cerca de aproximadamente 40% dos que 
responderam consideram satisfatório com os 
tutores online e presencial. 

 Divulgação do horário de atendimento nos laboratórios, dos tutores 
presenciais; 

 
PLANEJADA 

A INICIAR 

Satisfação com a 
comunicação 
durante os fóruns 
online 

Cerca de aproximadamente 30% dos que 
responderam consideram satisfatória a 
comunicação durante os fóruns online. 

 Organizar, junto ao NEAD, oficinas de orientações sobre os recursos e 
funcionalidades do Blackboard. 

 
PLANEJADA 

A INICIAR 
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Satisfação com 
Suporte dos 
tutoriais do 
Blackboard 

Cerca de aproximadamente 40% dos que 
responderam consideram satisfatório o suporte 
dos tutores do blackboard. 

 Organizar, junto ao NEAD, oficinas de orientações sobre os recursos 
e funcionalidades do Blackboard. 

 
PLANEJADA 

A INICIAR 

Satisfação com a 
coerência entre as 
disciplinas online 
e presenciais 

Cerca de aproximadamente 40% dos que 
responderam consideram-se satisfeitos ou muito 
satisfeitos com a coerência entre as disciplinas 
online e presenciais. 

 Interação junto ao NEAD nas atividades do curso. PLANEJADA 

A INICIAR 

Satisfação com o 
Coordenador do 
Curso 

43,54% apresentaram-se como satisfeitos e 16,97% 
estão muito satisfeitos com a coordenação do 
curso. 

 Intensificar a comunicação com a finalidade de estreitar as relações 
entre coordenação, professores e acadêmicos, por meio das diversas 
mídias. 

 Promover encontros períodos com as turmas, a fim de levar as 
necessidades e conhecer as expectativas das turmas. 

PLANEJADA 

A INICIAR 

Disponibilidade 
de atendimento 
ao aluno pelo 
Coordenador do 
Curso 

A partir do gráfico apresentado, percebe-se que 
aproximadamente 50% dos que responderam, 
consideram como  satisfeito ou muito satisfeito o 
atendimento da coordenação do curso. 

 Disponibilizar o horário de atendimento semanal, do coordenador do 
curso. 

 Cronograma de visita em sala de aula, com registro em ata. 

PLANEJADA 

A INICIAR 

Cordialidade do 
Coordenador do 
Curso 

A partir do gráfico apresentado, percebe-se que 
aproximadamente um pouco mais de 50% dos que 
responderam, consideram como  satisfeito ou 
muito satisfeito a cordialidade do coordenador do 
curso. 

 Atendimento, aos acadêmicos, na coordenação, para identificação 
das situações apresentadas e devolutiva dentro do prazo dos 
requerimentos e/ou demais solicitações. 

PLANEJADA 

A INICIAR 

Empenho do 
Coordenador 
para auxiliar os 
alunos em suas 
dificuldades 
acadêmicas 

A partir do gráfico apresentado, percebe-se que 
aproximadamente 50% dos que responderam, 
consideram como  satisfeito ou muito satisfeito o 
empenho do coordenador para auxiliar os alunos 
em suas dificuldades acadêmicas. 

 Identificação das dificuldades acadêmicas, através de atendimento do 
acadêmico, e interação com os demais setores institucionais para 
resolução da dificuldade. 

PLANEJADA 

A INICIAR 

Prestação de 
informações, 
esclarecimentos e 

A partir do gráfico apresentado, percebe-se que 
aproximadamente 50% dos que responderam, 
consideram como  satisfeito ou muito satisfeito a 

 Envio de informações via sicanet; 

 Comunicação mais intensiva com os embaixadores das turmas para 
repasse das informações, através dos diversos meios de comunicação. 

PLANEJADA 

A INICIAR 
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orientações aos 
alunos pelo 
Coordenador 

prestação de informações, esclarecimentos e 
orientações aos alunos pela coordenação. 

 Elaboração de calendário de reuniões com os embaixadores das 
turmas. 

Satisfação nos 
serviços 
acadêmicos 
presenciais nas 
Coordenações 

52,22% dos que responderam consideram-se como 
satisfeitos nos serviços acadêmicos presenciais nas 
coordenações e 13,70 sentem-se muito satisfeitos. 

 Reuniões periódicas com os auxiliares e assistentes acadêmicos para 
alinhamento das informações e procedimentos atitudinais no 
atendimento ao acadêmico. 

PLANEJADA 

A INICIAR 

 

CURSO LICENCIATURA EM PEDAGOGIA FLEX COORDENADOR RAFAEL DE AZEVEDO MELO 

 

INDICADORES RESULTADOS RELEVANTES  AÇÕES DE MELHORIAS PROPOSTAS STATUS 

Satisfação com o 
Curso 

Em relação a satisfação, 52,27% disseram estar 
satisfeito e 31,82 estão muito satisfeitos com o curso. 

 Desenvolvimento, ao longo do semestre, de cursos, palestras e 
outros eventos para que os acadêmicos possam conhecer e 
aprofundar os conhecimentos pedagógicos. 

 Incentivar os professores a utilizarem aulas diversificadas e 
utilização dos laboratórios e visitas técnicas. 

PLANEJADA 

A INICIAR 

Satisfação com as 
disciplinas EaD 

43,18% disseram estar satisfeitos  e 11,36% estão muito 
satisfeitos com as disciplinas EAD. 

 Parceria com o setor do NEAD para alinhamento das informações 
e repasse aos acadêmicos; 

 Repassar as informações no início das aulas sobre os 
procedimentos adotados nas disciplinas EAD. 

 Repassar ao NEAD, as sugestões e/ou críticas/elogios sobre as 
disciplinas EAD 

 
PLANEJADA 

A INICIAR 

Satisfação da 
qualidade do 
conteúdo das 
aulas virtuais  

Pelo gráfico apresentado, um pouco mais de 50% dos 
acadêmicos estão satisfeitos ou muito satisfeitos com a 
qualidade do conteúdo. 

 Repassar as informações no início das aulas sobre os 
procedimentos adotados nas disciplinas EAD. 

 Repassar ao NEAD, as sugestões e/ou críticas/elogios sobre as 
disciplinas EAD 

 
PLANEJADA 

A INICIAR 

Satisfação dos 
recursos 
multimídias das 
aulas virtuais 

Pelo gráfico apresentado, um pouco menos 50% dos 
acadêmicos estão satisfeitos ou muito satisfeitos com 
os recursos multimídias das aulas virtuais. 

 Organizar, junto ao NEAD, oficinas de orientações sobre os 
recursos e funcionalidades do Blackboard. 

 
PLANEJADA 

A INICIAR 
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Satisfação com os 
Tutores online e 
presenciais 

Cerca de aproximadamente 40% dos que responderam 
consideram satisfatório com os tutores online e 
presencial 

 Divulgação do horário de atendimento nos laboratórios, dos 
tutores presenciais; 

 
PLANEJADA 

A INICIAR 

Satisfação com a 
comunicação 
durante os fóruns 
online 

Cerca de aproximadamente 30% dos que responderam 
consideram satisfatória a comunicação durante os 
fóruns online. 

 Organizar, junto ao NEAD, oficinas de orientações sobre os 
recursos e funcionalidades do Blackboard. 

 
PLANEJADA 

A INICIAR 

Satisfação com 
Suporte dos 
tutoriais do 
Blackboard 

Cerca de aproximadamente 40% dos que responderam 
consideram satisfatório o suporte dos tutores do 
blackboard. 

 Organizar, junto ao NEAD, oficinas de orientações sobre os 
recursos e funcionalidades do Blackboard. 

 
PLANEJADA 

A INICIAR 

Satisfação com a 
coerência entre as 
disciplinas online 
e presenciais 

Cerca de aproximadamente 50% dos que responderam 
consideram-se satisfeitos ou muito satisfeitos com a 
coerência entre as disciplinas online e presenciais. 

 Interação junto ao NEAD nas atividades do curso.  
PLANEJADA 

A INICIAR 

Satisfação com o 
Coordenador do 
Curso 

Em relação a esse tópico, 36,36% estão satisfeitos 
enquanto 20,45% disseram estar muito satisfeito. 

 Intensificar a comunicação com a finalidade de estreitar as 
relações entre coordenação, professores e acadêmicos, por meio 
das diversas mídias. 

 Promover encontros períodos com as turmas, a fim de levar as 
necessidades e conhecer as expectativas das turmas. 

 
PLANEJADA 

A INICIAR 

Disponibilidade 
de atendimento 
ao aluno pelo 
Coordenador do 
Curso 

A partir do gráfico apresentado, percebe-se que um 
pouco menos de 50% dos que responderam, consideram 
como  satisfeito ou muito satisfeito o atendimento da 
coordenação do curso. 

 Disponibilizar o horário de atendimento semanal, do 
coordenador do curso. 

 Cronograma de visita em sala de aula, com registro em ata. 

 
PLANEJADA 

A INICIAR 

Cordialidade do 
Coordenador do 
Curso 

A partir do gráfico apresentado, percebe-se que 
aproximadamente um pouco mais de 50% dos que 
responderam, consideram como  satisfeito ou muito 
satisfeito a cordialidade do coordenador do curso. 

 Atendimento, aos acadêmicos, na coordenação, para 
identificação das situações apresentadas e devolutiva dentro do 
prazo dos requerimentos e/ou demais solicitações. 

 
PLANEJADA 

A INICIAR 
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Empenho do 
Coordenador 
para auxiliar os 
alunos em suas 
dificuldades 
acadêmicas 

A partir do gráfico apresentado, percebe-se que 
aproximadamente 50% dos que responderam, 
consideram como  satisfeito ou muito satisfeito o 
empenho do coordenador para auxiliar os alunos em 
suas dificuldades acadêmicas. 

 Identificação das dificuldades acadêmicas, através de 
atendimento do acadêmico, e interação com os demais setores 
institucionais para resolução da dificuldade. 

 
PLANEJADA 

A INICIAR 

Prestação de 
informações, 
esclarecimentos e 
orientações aos 
alunos pelo 
Coordenador 

A partir do gráfico apresentado, percebe-se que 
aproximadamente 50% dos que responderam, 
consideram como  satisfeito ou muito satisfeito a 
prestação de informações, esclarecimentos e 
orientações aos alunos pela coordenação. 

 Envio de informações via sicanet; 

 Comunicação mais intensiva com os embaixadores das turmas 
para repasse das informações, através dos diversos meios de 
comunicação. 

 Elaboração de calendário de reuniões com os embaixadores das 
turmas. 

 
PLANEJADA 

A INICIAR 

Satisfação nos 
serviços 
acadêmicos 
presenciais nas 
Coordenações 

54,55% dos que responderam consideram-se como 
satisfeitos nos serviços acadêmicos presenciais nas 
coordenações e 15,91 sentem-se muito satisfeitos. 

 Reuniões periódicas com os auxiliares e assistentes acadêmicos 
para alinhamento das informações e procedimentos atitudinais 
no atendimento ao acadêmico. 

 
PLANEJADA 

A INICIAR 

 

CURSO MARKETING PRESENCIAL COORDENADORA EDNELZA FREITAS DA SILVA 

 

INDICADORES RESULTADOS RELEVANTES  AÇÕES DE MELHORIAS PROPOSTAS STATUS 

Satisfação com o 
Curso 

Considerando o gráfico 10, observamos que 83,33%  
dos respondentes afirmaram estrem satisfeitos e 
muitos satisfeitos com o Curso de Marketing.  

Melhor número de aulas práticas nos Laboratórios de Marketing; 
Participação em eventos de renome na cidade de Manaus;  
Visitas técnicas a empresas parceiras.  

Em andamento   

Satisfação com as 
disciplinas EaD 

37,5% dos alunos consideram estarem satisfeitos com 
as disciplinas EAD, conforme o gráfico 11.  

Para apoiar estes alunos, o NEAD – Núcleo de Educação a Distância, vem 
oferecendo: 
Ambientações para calouros em cada início de semestre; 
Atendimento no Plantão Pedagógico, com a presença de tutores 

presenciais para tirar as dúvidas de acesso ao AVA;  

Cursos de Informática Básica e Ambiente Virtual de Aprendizagem todas 

as sextas-feiras a partir da solicitação das coordenações de cursos;  

Em andamento   



100 
 

Atendimento diariamente aos fóruns ¨Fale com o Professor¨ dentro das 

Salas de Aulas Virtuais  

Atendimento Telefônico com orientações de acesso. 

Satisfação da 
qualidade do 
conteúdo das 
aulas virtuais  

37,5% dos alunos, conforme o gráfico 12, estão 
satisfeitos com o conteúdo das aulas virtuais.  

Atendimento diariamente aos fóruns ̈ Fale com o Professor¨ dentro das 
Salas de Aulas Virtuais; 
Web conferencia que é respondido em tempo real. 

Em andamento   

Satisfação dos 
recursos 
multimídias das 
aulas virtuais 

37,5% dos alunos, conforme o gráfico 12, estão 
satisfeitos com o conteúdo das aulas virtuais. 

O NEAD oferece cursos multimídias ao longo de todo o semestre.  Em andamento   

Satisfação com os 
Tutores online e 
presenciais 

37,5% dos alunos, conforme o gráfico 12, estão 

satisfeitos com o conteúdo das aulas virtuais. 

Realizado pelo NEAD o atendimento no Plantão Pedagógico com a 
presença de tutores presenciais para tirar as dúvidas de acesso ao AVA. 

Em andamento   

Satisfação com a 
comunicação 
durante os fóruns 
online 

Referente ao gráfico 12, a satisfação com a 

comunicação os números de 37,5% dos respondentes 

estão satisfeitos.  

 O NEAD realiza durante todo o semestre atendimento diário nos 

fóruns ¨Fale com o Professor¨ dentro das Salas de Aulas Virtuais  

 

Em andamento   

Satisfação com 
Suporte dos 
tutoriais do 
Blackboard 

Considerando o gráfico 12, um total de 37,5 % 

responderam, que estão satisfeitos com Suporte dos 

tutoriais do Blackboard. 

O NEAD, realiza comunicados constantes sobre as datas de 
Agendamento de suas avaliações presenciais.  
 

Em andamento   

Satisfação com a 
coerência entre as 
disciplinas online 
e presenciais 

Referente ao gráfico 12, também 37,5% respondeu 

está satisfeito com a coerência entre as disciplinas 

online e presenciais.  

Neste aspecto para melhorias e implementação, foi analisado que por 

ser uma modalidade nova na vida dos alunos dentro das UNINORTEe 

que para que possam ter sucesso na mesma é preciso ser tratada e 

desenvolvida nos alunos várias características pessoais, pois não basta 

oferecer uma boa infraestrutura física de apoio em laboratórios, como 

digital, um excelente Ambiente Virtual de Aprendizagem, que 50% do 

seu sucesso também está no esforço de cada aluno quanto a: ter 

familiaridade com a tecnologia, conquistar disciplina e hábitos de 

estudo, se organizar para cumprir prazos, ser motivado e proativo para 

Em andamento   
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aprofundar seus estudos e entender os conteúdos abordados, ter 

curiosidade e autonomia para estudar sozinho.  
 

Satisfação com o 
Coordenador do 
Curso 

Dos respondentes o número de 58,34% encontram-se 
satisfeitos e muitos satisfeitos com o Coordenador do 
Curso de Marketing como é visto no Gráfico 13.   

A coordenação do curso vem a cada semestre priorizando as normas, 
regras e procedimentos da IES, de modo a está sempre presente nas 
atribuições e solicitação dos professores, avaliando procedimentos 
internos e externos. Com base nos procedimentos e usando resultados 
de provas como suporte eventual, é que se organiza o plano de 
trabalho e seu desdobramento. 

Em andamento   

 

CURSO GASTRONOMIA COORDENADORA EDNELZA FREITAS DA SILVA 

 

INDICADORES RESULTADOS RELEVANTES  AÇÕES DE MELHORIAS PROPOSTAS STATUS 

Satisfação com o 
Curso 

Considerando o gráfico 10, observamos que 75%  
dos respondentes afirmaram estrem satisfeitos e 
muitos satisfeitos com o Curso de Gastronomia.  

Melhor número de aulas práticas nos Laboratórios de Manipulação de 
Alimentos; 
Participação em Feiras Gastronômicas  

Em andamento   

Satisfação com as 
disciplinas EaD 

25% dos alunos consideram estarem satisfeitos com 
as disciplinas EAD, conforme o gráfico 11.  

Para apoiar estes alunos, o NEAD – Núcleo de Educação a Distância, 
vem oferecendo: 
Ambientações para calouros em cada início de semestre; 
Atendimento no Plantão Pedagógico, com a presença de tutores 
presenciais para tirar as dúvidas de acesso ao AVA;  
Cursos de Informática Básica e Ambiente Virtual de Aprendizagem todas 
as sextas-feiras a partir da solicitação das coordenações de cursos;  
Atendimento diariamente aos fóruns ¨Fale com o Professor¨ dentro das 
Salas de Aulas Virtuais  
Atendimento Telefônico com orientações de acesso. 
 

Em andamento   

Satisfação da 
qualidade do 

20% dos alunos, conforme o gráfico 12, estão 
satisfeitos com o conteúdo das aulas virtuais.  

Atendimento diariamente aos fóruns ¨Fale com o Professor¨ dentro 
das Salas de Aulas Virtuais; 
Web conferencia que é respondido em tempo real. 

Em andamento   
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conteúdo das aulas 
virtuais  

Satisfação dos 
recursos multimídias 
das aulas virtuais 

20% dos alunos, conforme o gráfico 12, estão 
satisfeitos com o conteúdo das aulas virtuais. 

O NEAD oferece cursos multimídias ao longo de todo o semestre.  Em andamento   

Satisfação com os 
Tutores online e 
presenciais 

20% dos alunos, conforme o gráfico 12, estão 

satisfeitos com o conteúdo das aulas virtuais. 

Realizado pelo NEAD o atendimento no Plantão Pedagógico com a 
presença de tutores presenciais para tirar as dúvidas de acesso ao 
AVA. 

Em andamento   

Satisfação com a 
comunicação 
durante os fóruns 
online 

Referente ao gráfico 12, a satisfação com a 

comunicação os números de 20% dos respondentes 

estão satisfeitos.  

 O NEAD realiza durante todo o semestre atendimento diário nos 
fóruns ¨Fale com o Professor¨ dentro das Salas de Aulas Virtuais  
 

Em andamento   

Satisfação com 
Suporte dos tutoriais 
do Blackboard 

Considerando o gráfico 12, um total de 20% 

responderam, que estão satisfeitos com Suporte dos 

tutoriais do Blackboard. 

O NEAD, realiza comunicados constantes sobre as datas de 
Agendamento de suas avaliações presenciais.  
 

Em andamento   

Satisfação com a 
coerência entre as 
disciplinas online e 
presenciais 

Referente ao gráfico 12, também 20% respondeu 

está satisfeito com a coerência entre as disciplinas 

online e presenciais.  

Neste aspecto para melhorias e implementação, foi analisado que por 
ser uma modalidade nova na vida dos alunos dentro das UNINORTEe 
que para que possam ter sucesso na mesma é preciso ser tratada e 
desenvolvida nos alunos várias características pessoais, pois não 
basta oferecer uma boa infraestrutura física de apoio em 
laboratórios, como digital, um excelente Ambiente Virtual de 
Aprendizagem, que 50% do seu sucesso também está no esforço de 
cada aluno quanto a: ter familiaridade com a tecnologia, conquistar 
disciplina e hábitos de estudo, se organizar para cumprir prazos, ser 
motivado e proativo para aprofundar seus estudos e entender os 
conteúdos abordados, ter curiosidade e autonomia para estudar 
sozinho.  
 

Em andamento   

Satisfação com o 
Coordenador do 
Curso 

Dos respondentes os números de 87% encontram-se 
satisfeitos e muitos satisfeitos com o Coordenador 
do Curso de Gastronomia como é visto no Gráfico 13.   

A coordenação do curso vem a cada semestre priorizando as normas, 
regras e procedimentos da IES, de modo a está sempre presente nas 
atribuições e solicitação dos professores, avaliando procedimentos 

Em andamento   
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internos e externos. Com base nos procedimentos e usando 
resultados de provas como suporte eventual, é que se organiza o 
plano de trabalho e seu desdobramento. 

Disponibilidade de 
atendimento ao 
aluno pelo 
Coordenador do 
Curso 

Considerando o gráfico 14, constatamos que 50% 

dos respondentes consideram que estão satisfeitos e 

muito satisfeitos com a disponibilidade de 

atendimento ao aluno pelo Coordenador do Curso.  

A coordenação tem disponibilizado ao longo do semestre maior atenção 
no que se refere quesito atendimento ao discente.  

Em andamento   

Cordialidade do 
Coordenador do 
Curso 

No gráfico 14, os números de 50% dos respondentes 
estão satisfeitos ou muito satisfeitos com a 
cordialidade do Coordenador do Curso.  

A coordenação do curso tem total cordialidade com os discentes do 
curso disponibilizando um cronograma de atendimento relevante.  

Em andamento   

Empenho do 
Coordenador para 
auxiliar os alunos em 
suas dificuldades 
acadêmicas 

Considerando o gráfico 14, Empenho do 
Coordenador para auxiliar os alunos em suas 
dificuldades acadêmica, 50% dos respondentes 
afirmam estarem satisfeitos e muitos satisfeitos.  

A coordenação tem se empenhado em buscar junto a outros setores, 
respostas que agilizem as demandas do curso, melhorando 
consecutivamente o atendimento.  

Em andamento   

Prestação de 
informações, 
esclarecimentos e 
orientações aos 
alunos pelo 
Coordenador 

Também no gráfico 14, constatamos que 50% dos 
discentes dizem estarem satisfeitos e muito 
satisfeitos com a Prestação de informações, 
esclarecimentos e orientações aos alunos pelo 
Coordenador.  

As coordenações mantem, um fluxo de comunicação ágil e funcional, 
através do SICANET, e mantem uma comunicação efetiva com os 
embaixadores de turmas.  

Em andamento   

Satisfação nos 
serviços acadêmicos 
presenciais nas 
Coordenações 

Percebemos no gráfico 15, que 62,5% dos 
respondentes, consideram está satisfeito e muito 
satisfeito nos serviços acadêmicos presenciais nas 
Coordenações. 

A coordenação apoia as atividades previstas nos calendários 
acadêmicos do curso. Motiva alunos e professores a participarem 
efetivamente das ações.  

Em andamento   
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CURSO TURISMO COORDENADORA EDNELZA FREITAS  

 

INDICADORES RESULTADOS RELEVANTES  AÇÕES DE MELHORIAS PROPOSTAS STATUS 

Satisfação com o Curso 75% dos alunos do curso de Turismo, 
estão satisfeito com o curso, conforme 
demonstra o gráfico 10. 

- Maior número de aulas práticas com uso de metodologias ativas. 
- Uso de laboratórios  
- Visitas Técnicas. 

Em andamento 

Satisfação com as 
disciplinas EaD 

No gráfico 11 demostra que 75% dos 
alunos consideram satisfeito ou muito 
satisfeito.  

O NEAD vem proporcionando no início de cada período ambientação para os 
calouros. 
O NEAD vem disponibilizando plantão pedagógico nos polos com tutores 
presenciais. 

Em andamento 

Satisfação da qualidade do 
conteúdo das aulas virtuais  

No gráfico 12 é demostrado que em 
torno de 25% dos alunos do curso, estão 
satisfeito , ainda temos um percentual 
considerável de alunos insatisfeito ou 
muito insatisfeito. 

 Atendimento diariamente aos fóruns “ Fale com o professor “ dentro das salas 
de aulas virtuais, por professores tutores das disciplinas. 
Atendimento via Web conferência que é  respondido em tempo real. Em andamento 

Satisfação dos recursos 
multimídias das aulas 
virtuais 

No gráfico 12 é demostrado que em 
torno de 25% dos alunos do curso, estão 
satisfeito , ainda temos um percentual 
considerável de alunos insatisfeito ou 
muito insatisfeito. 

O NEAD vem oferecendo cursos de Inclusão digital a cada semestre para os 
alunos com dificuldades em informática. 
Atendimento via Web conferência que é  respondido em tempo real. Em andamento 

Satisfação com os Tutores 
online e presenciais 

No gráfico 12 é demostrado que em 
torno de 75% dos alunos do curso, estão 
insatisfeitos. 

Atendimento diariamente aos fóruns “ Fale com o professor “ dentro das salas 
de aulas virtuais, por professores tutores das disciplinas. 
O NEAD vem disponibilizando plantão pedagógico nos polos com tutores 
presenciais. 

Em andamento 

Satisfação com a 
comunicação durante os 
fóruns online 

No gráfico 12 é demostrado que em 
torno de 75% dos alunos do curso, estão 
insatisfeitos. 

O NEAD vem disponibilizando plantão pedagógico nos polos com tutores 
presenciais. 
Atendimento diariamente aos fóruns “ Fale com o professor “ dentro das salas 
de aulas virtuais, por professores tutores das disciplinas. 
 

Em andamento 
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Satisfação com Suporte 
dos tutoriais do Blackboard 

No gráfico 12 é demostrado que em 
torno de 75% dos alunos do curso, estão 
insatisfeitos. 

O NEAD vem disponibilizando plantão pedagógico nos polos com tutores 
presenciais. 
O NEAD vem oferecendo cursos de Inclusão digital a cada semestre para os 
alunos com dificuldades em informática. 
O NEAD vem proporcionando no início de cada período ambientação para os 
calouros.       
 
 

Em andamento 

Satisfação com a coerência 
entre as disciplinas online e 
presenciais 

No gráfico 12 é demostrado que em 
torno de 75% dos alunos do curso, estão 
insatisfeitos. 

Atendimento diariamente aos fóruns “ Fale com o professor “ dentro das salas 
de aulas virtuais, por professores tutores das disciplinas. 
Atendimento via Web conferência que é respondido em tempo real. 
O NEAD vem oferecendo cursos de Inclusão digital a cada semestre para os 
alunos com dificuldades em informática. 
 

Em andamento 

Satisfação com o 
Coordenador do Curso 

No gráfico 13 identificamos que 50% dos 
alunos estão satisfeitos. 

A coordenação do curso vem trabalhando a cada semestre para melhoria dos 
procedimentos junto aos alunos e professores. 

Em andamento 

Disponibilidade de 
atendimento ao aluno pelo 
Coordenador do Curso 

No gráfico 14 identificamos que 50% dos 
alunos estão satisfeito . 

Foi disponibilizado uma escala de atendimento, com informações de dias e 
horários. 
A coordenação de curso participa do grupo de embaixadores, para melhorar a 
agilidade das informações. 

Em andamento 

Cordialidade do 
Coordenador do Curso 

No gráfico 14 identificamos que 50% dos 
alunos estão satisfeito . 

Foi disponibilizado uma escala de atendimento, com informações de dias e 
horários. 
A coordenação de curso participa do grupo de embaixadores, para melhorar a 
agilidade das informações. 

Em andamento 

Empenho do Coordenador 
para auxiliar os alunos em 
suas dificuldades 
acadêmicas 

No gráfico 14 identificamos que 50% dos 
alunos estão satisfeito . 

Foi disponibilizado uma escala de atendimento, com informações de dias e 
horários. 
A coordenação de curso participa do grupo de embaixadores, para melhorar a 
agilidade das informações. 
 

Em andamento 

Prestação de informações, 
esclarecimentos e 

No gráfico 14 identificamos que 50% dos 
alunos estão satisfeito . 

Foi disponibilizado uma escala de atendimento, com informações de dias e 
horários. 

Em andamento 
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orientações aos alunos pelo 
Coordenador 

A coordenação de curso participa do grupo de embaixadores, para melhorar a 
agilidade das informações. 
 

Satisfação nos serviços 
acadêmicos presenciais nas 
Coordenações 

No gráfico 15 identificamos que 25% dos 
alunos estão satisfeito e 50% dos alunos 
estão neutros. 

É disponibilizado uma escala de atendimento, com informações de dias e 
horários. 
A coordenação de curso participa do grupo de embaixadores, para melhorar a 
agilidade das informações. 
 

Em andamento 

CURSO ARQUITETURA E URBANISMO COORDENADOR  MAURICIO ROCHA CARVALHO 

 

INDICADORES RESULTADOS RELEVANTES  AÇÕES DE MELHORIAS PROPOSTAS STATUS 

Satisfação com o 
Curso 

13,28% dos discentes estão insatisfeitos ou muito 
insatisfeitos com o curso.  

- As ações para a redução da insatisfação serão tomadas de acordo com os 
indicadores que estiverem mais baixos.  

Em andamento. 

Satisfação com as 
disciplinas EaD 

36,22% dos discentes estão insatisfeitos ou muito 
insatisfeitos com as disciplinas EaD. 

Com a expertise do Grupo Ser em EaD haverá uma melhora nos recursos 
multimídia, da qualidade dos conteúdos, dos apoios dos tutores e do suporte 
ao discente.  

Em andamento. 

Satisfação da 
qualidade do 
conteúdo das 
aulas virtuais  

Índice relativamente baixo de alunos insatisfeitos 
ou muito insatisfeitos.  

Com a expertise do Grupo Ser em EaD este índice deve ser reduzido ainda 
mais. A coordenação irá acompanhar as próximas pesquisas para avaliar os 
resultados.  

Em andamento. 

Satisfação dos 
recursos 
multimídias das 
aulas virtuais 

Foi um dos 2 itens relacionados a EAD com a maior 
insatisfação. 

Com a expertise do Grupo Ser em EaD este índice deve ser reduzido ainda 
mais. A coordenação irá acompanhar as próximas pesquisas para avaliar os 
resultados. 

Em andamento. 

Satisfação com os 
Tutores online e 
presenciais 

Índice relativamente baixo de alunos insatisfeitos 
ou muito insatisfeitos.  

Com a expertise do Grupo Ser em EaD este índice deve ser reduzido ainda 
mais. A coordenação irá acompanhar as próximas pesquisas para avaliar os 
resultados. 

Em andamento. 

Satisfação com a 
comunicação 
durante os fóruns 
online 

Foi um dos 2 itens relacionados a EAD com a maior 
insatisfação. 

Com a expertise do Grupo Ser em EaD este índice deve ser reduzido ainda 
mais. A coordenação irá acompanhar as próximas pesquisas para avaliar os 
resultados. 

Em andamento. 



107 
 

Satisfação com 
Suporte dos 
tutoriais do 
Blackboard 

Índice relativamente baixo de alunos insatisfeitos 
ou muito insatisfeitos. 

Com a expertise do Grupo Ser em EaD este índice deve ser reduzido ainda 
mais. A coordenação irá acompanhar as próximas pesquisas para avaliar os 
resultados. 

Em andamento. 

Satisfação com a 
coerência entre as 
disciplinas online 
e presenciais 

Índice relativamente baixo de alunos insatisfeitos 
ou muito insatisfeitos. 

Com a expertise do Grupo Ser em EaD este índice deve ser reduzido ainda 
mais. A coordenação irá acompanhar as próximas pesquisas para avaliar os 
resultados. 

Em andamento. 

Satisfação com o 
Coordenador do 
Curso 

23,62% dos discentes estão insatisfeitos ou muito 
insatisfeitos com o coordenador de curso.  

A Coordenação de curso pretende melhorar os 2 principais aspectos 
apontados como Insatisfeitos ou Muito insatisfeitos: cordialidade e empenho 
para auxiliar os discentes em suas dificuldades acadêmicas. 

A ser colocado 
em prática 
quando do 
início do 
semestre.  

Disponibilidade 
de atendimento 
ao aluno pelo 
Coordenador do 
Curso 

Índice relativamente baixo de alunos insatisfeitos 
ou muito insatisfeitos. 

Serão amplamente divulgados  os horários de atendimento do Coordenador 
através do Sicanet e junto aos Embaixadores das turmas. 

A ser colocado 
em prática 
quando do 
início do 
semestre.  

Cordialidade do 
Coordenador do 
Curso 

Percentual levemente elevado de discentes que 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos com a 
cordialidade do Coordenador de Curso. 

A coordenação vai procurar reforçar o caráter de positividade no 
atendimento aos discentes, no intuito de estabelecer com eles cada vez 
melhor relação  interpessoal. 

A ser colocado 
em prática 
quando do 
início do 
semestre. 

Empenho do 
Coordenador 
para auxiliar os 
alunos em suas 
dificuldades 
acadêmicas 

Percentual relativamente alto de discentes que 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos com o empenho 
do Coordenador de Curso. 

A coordenação vai procurar estabelecer rotas mais curtas e facilitadas na 
resolução das dificuldades dos discentes que se apresentarem.  

A ser colocado 
em prática 
quando do 
início do 
semestre. 

Prestação de 
informações, 
esclarecimentos e 
orientações aos 

Índice relativamente baixo de alunos insatisfeitos 
ou muito insatisfeitos. 

A Coordenação continuará a tornar clara e precisa a informação ao aluno. A ser colocado 
em prática 
quando do 
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alunos pelo 
Coordenador 

início do 
semestre. 

Satisfação nos 
serviços 
acadêmicos 
presenciais nas 
Coordenações 

Índice relativamente baixo - 21,26% -  de alunos 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos.  

A Coordenação pretende continuar a prestar um serviço de excelência no 
atendimento ao aluno, abrindo canais de comunicação cada vez maiores 
para que o melhoramento seja constante.  

A ser colocado 
em prática 
quando do 
início do 
semestre. 

Pensando 
especificamente 
nos SERVIÇOS 
DE 
INTERNACIONAL
IDADE do 
UNINORTE, qual 
é o seu grau de 
satisfação atual? 
 

Elevado percentual de discentes que são 
indiferentes (67,72%). Este número elevado está 
relacionado com os alunos desconhecerem este 
tipo de serviço.  

Introduzir o assunto no início do semestre, caso seja pertinente, através de 
ações em sala de aula e durante a semana acadêmica.  

A ser colocado 
em prática 
quando do 
início do 
semestre. 

Você conhece o 
trabalho 
realizado pelo 
NAP - NÚCLEO 
DE 
ATENDIMENTO 
PSICOPEDAGÓG
ICO desenvolve? 
 

Elevado percentual de discentes que são 
indiferentes (81,89%). Este número elevado está 
relacionado com os alunos desconhecerem este 
tipo de serviço. 

Introduzir o assunto no início do semestre, caso seja pertinente, em todos os 
períodos, através de ações em sala de aula e durante a semana acadêmica.  

A ser colocado 
em prática 
quando do 
início do 
semestre. 

Como você está 
avaliando os 
seguintes 
aspectos 
relacionados à 
INFRAESTRUTU
RA 

03 aspectos chamam a atenção neste item em 
relação à percentual relativamente alto de 
Insatisfação e muita insatisfação:  

1. Conservação geral dos banheiros;  
2. Qualidade do Wi-fi;  
3. Laboratórios.  

1 – A coordenação pretende manter contato com a manutenção predial para 
uma avaliação geral dos problemas e cobrança das soluções. 
2 – Pretende-se reforçar as solicitações de resolução deste antigo problema 
da unidade 11. 
3 – Será feita uma análise dos relatórios de frequência dos professores nos 
laboratórios, com o intuito de propor novas oportunidades de utilização com 

A ser colocado 
em prática 
quando do 
início do 
semestre. 
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mais aulas práticas. Pretende-se também reavaliar os equipamentos 
disponíveis para substituição e manutenção que se façam necessárias.  

 

CURSO ENG. DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO COORDENADOR  EMILIANO AUGUSTO REIS CORRÊA 

 

INDICADORES RESULTADOS RELEVANTES  AÇÕES DE MELHORIAS PROPOSTAS STATUS 

Satisfação com o Curso 19,35% dos discentes estão insatisfeitos ou muito 
insatisfeitos com o curso.  

- As ações para a redução da insatisfação serão tomadas de acordo 
com os indicadores que estiverem mais baixos. O principal indicador 
que, provavelmente está causado esta insatisfação, é “Laboratórios”.  

Em andamento. 

Satisfação com as 
disciplinas EaD 

20,97% dos discentes estão insatisfeitos ou muito 
insatisfeitos com as disciplinas EaD. 

Com a expertise do Grupo Ser em EaD haverá uma melhora nos 
recursos multimídia, da qualidade dos conteúdos, dos apoios dos 
tutores e do suporte ao discente.  

Em andamento. 

Satisfação da qualidade 
do conteúdo das aulas 
virtuais  

Índice relativamente baixo de alunos insatisfeitos 
ou muito insatisfeitos.  

Com a expertise do Grupo Ser em EaD este índice deve ser reduzido 
ainda mais. A coordenação irá acompanhar as próximas pesquisas 
para avaliar os resultados.  

Em andamento. 

Satisfação dos recursos 
multimídias das aulas 
virtuais 

Índice relativamente baixo de alunos insatisfeitos 
ou muito insatisfeitos.  

Com a expertise do Grupo Ser em EaD este índice deve ser reduzido 
ainda mais. A coordenação irá acompanhar as próximas pesquisas 
para avaliar os resultados. 

Em andamento. 

Satisfação com os 
Tutores online e 
presenciais 

Índice relativamente baixo de alunos insatisfeitos 
ou muito insatisfeitos.  

Com a expertise do Grupo Ser em EaD este índice deve ser reduzido 
ainda mais. A coordenação irá acompanhar as próximas pesquisas 
para avaliar os resultados. 

Em andamento. 

Satisfação com a 
comunicação durante os 
fóruns online 

Índice relativamente baixo de alunos insatisfeitos 
ou muito insatisfeitos.  

Com a expertise do Grupo Ser em EaD este índice deve ser reduzido 
ainda mais. A coordenação irá acompanhar as próximas pesquisas 
para avaliar os resultados. 

Em andamento. 

Satisfação com Suporte 
dos tutoriais do 
Blackboard 

Índice relativamente baixo de alunos insatisfeitos 
ou muito insatisfeitos. 

Com a expertise do Grupo Ser em EaD este índice deve ser reduzido 
ainda mais. A coordenação irá acompanhar as próximas pesquisas 
para avaliar os resultados. 

Em andamento. 

Satisfação com a 
coerência entre as 
disciplinas online e 
presenciais 

Índice relativamente baixo de alunos insatisfeitos 
ou muito insatisfeitos. 

Com a expertise do Grupo Ser em EaD este índice deve ser reduzido 
ainda mais. A coordenação irá acompanhar as próximas pesquisas 
para avaliar os resultados. 

Em andamento. 
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Satisfação com o 
Coordenador do Curso 

27,42% dos discentes estão insatisfeitos ou muito 
insatisfeitos com o coordenador de curso.  

Alteração do Coordenador de Curso. Concluído.  
 

Disponibilidade de 
atendimento ao aluno 
pelo Coordenador do 
Curso 

Percentual relativamente alto de discentes que 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos com a 
disponibilidade do Coordenador de Curso.  

- Alteração do Coordenador de Curso. 
- Será divulgado os horários de atendimento do Coordenador através 
do Sicanet. 

A ser realizado 
em fevereiro 
quando o 
horário estiver 
definido.  

Cordialidade do 
Coordenador do Curso 

Percentual relativamente alto de discentes que 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos com a 
cordialidade do Coordenador de Curso. 

Alteração do Coordenador de Curso. 
 

Concluído. 

Empenho do 
Coordenador para auxiliar 
os alunos em suas 
dificuldades acadêmicas 

Percentual relativamente alto de discentes que 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos com o empenho 
do Coordenador de Curso. 

Alteração do Coordenador de Curso. Concluído. 

Prestação de 
informações, 
esclarecimentos e 
orientações aos alunos 
pelo Coordenador 

Percentual relativamente alto de discentes que 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos com os 
esclarecimentos e orientações aos alunos pelo 
Coordenador.  

Alteração do Coordenador de Curso. Concluído. 

Satisfação nos serviços 
acadêmicos presenciais 
nas Coordenações 

Percentual relativamente alto de discentes que 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos em relação aos 
serviços acadêmicos presenciais nas coordenações.  

Alteração do Coordenador de Curso. Concluído. 

Pensando 
especificamente nos 
SERVIÇOS DE 
INTERNACIONALIDADE 
do UNINORTE, qual é o 
seu grau de satisfação 
atual? 

Elevado percentual de discentes que são 
indiferentes (54%). Este número elevado está 
relacionado com os alunos desconhecerem este 
tipo de serviço.  

Solicitar que o setor responsável faça uma palestra para os discentes 
explicando sobre os serviços.  

A iniciar.  

Você conhece o trabalho 
realizado pelo NAP – 
Núcleo de Apoio 

Elevado percentual de discentes que são 
indiferentes (80%). Este número elevado está 
relacionado com os alunos desconhecerem este 
tipo de serviço. 

Solicitar que o setor responsável faça uma palestra para os discentes 
explicando sobre os serviços. 

A iniciar. 
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Psicopedagógico 
desenvolve? 
 

Como você está avaliando 
os seguintes aspectos 
relacionados à 
INFRAESTRUTURA 

Aproximadamente 50% dos discentes estão 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos com os 
laboratórios. 

1 – A coordenação irá desenvolver projetos para melhorias dos 
laboratórios; 
2 – Será feita uma análise dos relatórios de frequência dos 
professores nos laboratórios. Após a análise, os professores serão 
chamados para que seja falado sobre a importância do uso dos 
laboratórios e do desenvolvimento dos roteiros das práticas.  

Em andamento.  

 

CURSO ENGENHARIA ELÉTRICA COORDENADOR EMILIANO AUGUSTO REIS CORRÊA 

 

INDICADORES RESULTADOS RELEVANTES  AÇÕES DE MELHORIAS PROPOSTAS STATUS 

Satisfação com o 
Curso 

17% dos discentes estão insatisfeitos ou muito 
insatisfeitos com o curso.  

- As ações para a redução da insatisfação serão tomadas de acordo com os 
indicadores que estiverem mais baixos. O principal indicador que, 
provavelmente está causado esta insatisfação, é “Laboratórios”.  

Em andamento. 

Satisfação com as 
disciplinas EaD 

22,4% dos discentes estão insatisfeitos ou muito 
insatisfeitos com as disciplinas EaD. 

Com a expertise do Grupo Ser em EaD haverá uma melhora nos recursos 
multimídia, da qualidade dos conteúdos, dos apoios dos tutores e do suporte 
ao discente.  

Em andamento. 

Satisfação da 
qualidade do 
conteúdo das 
aulas virtuais  

Índice relativamente baixo de alunos insatisfeitos 
ou muito insatisfeitos.  

Com a expertise do Grupo Ser em EaD este índice deve ser reduzido ainda 
mais. A coordenação irá acompanhar as próximas pesquisas para avaliar os 
resultados.  

Em andamento. 

Satisfação dos 
recursos 
multimídias das 
aulas virtuais 

Índice relativamente baixo de alunos insatisfeitos 
ou muito insatisfeitos.  

Com a expertise do Grupo Ser em EaD este índice deve ser reduzido ainda 
mais. A coordenação irá acompanhar as próximas pesquisas para avaliar os 
resultados. 

Em andamento. 

Satisfação com os 
Tutores online e 
presenciais 

Índice relativamente baixo de alunos insatisfeitos 
ou muito insatisfeitos.  

Com a expertise do Grupo Ser em EaD este índice deve ser reduzido ainda 
mais. A coordenação irá acompanhar as próximas pesquisas para avaliar os 
resultados. 

Em andamento. 
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Satisfação com a 
comunicação 
durante os fóruns 
online 

Índice relativamente baixo de alunos insatisfeitos 
ou muito insatisfeitos.  

Com a expertise do Grupo Ser em EaD este índice deve ser reduzido ainda 
mais. A coordenação irá acompanhar as próximas pesquisas para avaliar os 
resultados. 

Em andamento. 

Satisfação com 
Suporte dos 
tutoriais do 
Blackboard 

Índice relativamente baixo de alunos insatisfeitos 
ou muito insatisfeitos. 

Com a expertise do Grupo Ser em EaD este índice deve ser reduzido ainda 
mais. A coordenação irá acompanhar as próximas pesquisas para avaliar os 
resultados. 

Em andamento. 

Satisfação com a 
coerência entre as 
disciplinas online 
e presenciais 

Índice relativamente baixo de alunos insatisfeitos 
ou muito insatisfeitos. 

Com a expertise do Grupo Ser em EaD este índice deve ser reduzido ainda 
mais. A coordenação irá acompanhar as próximas pesquisas para avaliar os 
resultados. 

Em andamento. 

Satisfação com o 
Coordenador do 
Curso 

27,42% dos discentes estão insatisfeitos ou muito 
insatisfeitos com o coordenador de curso.  

Alteração do Coordenador de Curso. Concluído.  
 

Disponibilidade 
de atendimento 
ao aluno pelo 
Coordenador do 
Curso 

Percentual relativamente alto de discentes que 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos com a 
disponibilidade do Coordenador de Curso.  

- Alteração do Coordenador de Curso. 
- Será divulgado os horários de atendimento do Coordenador através do 
Sicanet. 

A ser realizado 
em fevereiro 
quando o 
horário estiver 
definido.  

Cordialidade do 
Coordenador do 
Curso 

Percentual relativamente alto de discentes que 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos com a 
cordialidade do Coordenador de Curso. 

Alteração do Coordenador de Curso. 
 

Concluído. 

Empenho do 
Coordenador 
para auxiliar os 
alunos em suas 
dificuldades 
acadêmicas 

Percentual relativamente alto de discentes que 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos com o empenho 
do Coordenador de Curso. 

Alteração do Coordenador de Curso. Concluído. 

Prestação de 
informações, 
esclarecimentos e 
orientações aos 

Percentual relativamente alto de discentes que 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos com os 
esclarecimentos e orientações aos alunos pelo 
Coordenador.  

Alteração do Coordenador de Curso. Concluído. 
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alunos pelo 
Coordenador 

Satisfação nos 
serviços 
acadêmicos 
presenciais nas 
Coordenações 

Percentual relativamente alto de discentes que 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos em relação aos 
serviços acadêmicos presenciais nas coordenações.  

Alteração do Coordenador de Curso. Concluído. 

Pensando 
especificamente 
nos SERVIÇOS 
DE 
INTERNACIONAL
IDADE do 
UNINORTE, qual 
é o seu grau de 
satisfação atual? 
 

Elevado percentual de discentes que são 
indiferentes (54%). Este número elevado está 
relacionado com os alunos desconhecerem este 
tipo de serviço.  

Solicitar que o setor responsável faça uma palestra para os discentes 
explicando sobre os serviços.  

A iniciar.  

Você conhece o 
trabalho 
realizado pelo 
NAP - NÚCLEO 
DE 
ATENDIMENTO 
PSICOPEDAGÓG
ICO desenvolve? 
 

Elevado percentual de discentes que são 
indiferentes (80%). Este número elevado está 
relacionado com os alunos desconhecerem este 
tipo de serviço. 

Solicitar que o setor responsável faça uma palestra para os discentes 
explicando sobre os serviços. 

A iniciar. 

Como você está 
avaliando os 
seguintes 
aspectos 
relacionados à 
INFRAESTRUTU
RA 

Aproximadamente 50% dos discentes estão 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos com os 
laboratórios. 

1 – A coordenação irá desenvolver projetos para melhorias dos laboratórios; 
2 – Será feita uma análise dos relatórios de frequência dos professores nos 
laboratórios. Após a análise, os professores serão chamados para que seja 
falado sobre a importância do uso dos laboratórios e do desenvolvimento dos 
roteiros das práticas.  

Em andamento.  
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CURSO ENGENHARIA CIVIL COORDENADORA BRUNA BARBOSA MATUTI 

 

INDICADORES RESULTADOS RELEVANTES  AÇÕES DE MELHORIAS PROPOSTAS STATUS 

Satisfação com o 
Curso 

Foi verificado que 54,09% estão satisfeitos e 
25,29% estão muito satisfeitos com o curso.   

Para melhorar o índice de satisfação dos alunos, a coordenação do curso estará 
mais atuante com os alunos, indo as salas de aula, realizando as reuniões com 
os embaixadores de turma, analisando as necessidades dos alunos, buscando 
melhorias dentro do curso.  
Faremos um plano de ação para melhorar os nossos laboratórios, pois é de 
grande importância que os alunos tenham a prática nas disciplinas, porém para 
isso ser realizado precisamos melhorar o atendimento do laboratório 
(técnico/aluno), os equipamentos (pois muitos equipamentos e materiais 
estão com defeito, dificultando a realização da aula prática).  

Durante todo o 
período. 

 

Satisfação com as 
disciplinas EaD 

Foi verificado que 40,86% está satisfeito com as 
Disciplinas EaD dentro do curso, porém ainda há 
pontos a serem observados e melhorados para 
aumentar o índice de satisfação dos alunos.  

Será divulgado por meio de apresentações em sala de aula, em murais a razão 
das disciplinas EaD na matriz curricular dos alunos.  
Falaremos sobre a importância do cumprimento dos prazos, para que nenhum 
aluno seja prejudicado e consiga concluir a disciplina com satisfação. 
Será feito sempre a divulgação das principais datas relevantes aos alunos, por 
meio dos grupos de whats, sicanet e indo as salas de aula.  

Durante todo o 
período. 

 

Satisfação da 
qualidade do 
conteúdo das 
aulas virtuais  

48,65% está satisfeito com a qualidade do 
conteúdo das aulas virtuais e no sistema 
blackboard.   

Para melhorar este índice a coordenação solicitará presença dos 
representantes do EaD nas salas de aula para ajuda-los a acessar a plataforma 
da melhor maneira, pois muitos alunos ainda têm grande dificuldade.  

Até 31 de março 
de 2020 

Satisfação dos 
recursos 
multimídias das 
aulas virtuais 

Foi evidenciado que ainda há pontos a serem 
melhorados para facilitar e ajudar o aluno na 
plataforma.  

Para melhorar este índice a coordenação solicitará presença dos 
representantes do EaD e trabalhará em conjunto para passar todas as dúvidas 
dos alunos, assim melhorando a plataforma.  

Até 31 de março 
de 2020 

Satisfação com os 
Tutores online e 
presenciais 

Foi evidenciado que ainda há pontos a serem 
melhorados para facilitar e ajudar o aluno na 
plataforma. 

Para melhorar este índice a coordenação solicitará presença dos 
representantes do EaD nas salas de aula para ajuda-los a acessar a plataforma 
da melhor maneira, pois muitos alunos ainda têm grande dificuldade.  

Durante todo o 
período.  
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A coordenação do curso sempre passará para o EaD todas as dificuldades dos 
alunos.  

Satisfação com a 
comunicação 
durante os fóruns 
online 

Foi evidenciado que ainda há pontos a serem 
melhorados para facilitar e ajudar o aluno na 
plataforma. 

Para melhorar este índice a coordenação solicitará presença dos 
representantes do EaD nas salas de aula para ajuda-los a acessar a plataforma 
da melhor maneira, pois muitos alunos ainda têm grande dificuldade.  
A coordenação do curso sempre passará para o EaD todas as dificuldades dos 
alunos. 

Durante todo o 
período.  

Satisfação com 
Suporte dos 
tutoriais do 
Blackboard 

Foi evidenciado que ainda há pontos a serem 
melhorados para facilitar e ajudar o aluno na 
plataforma. 

Para melhorar este índice a coordenação solicitará presença dos 
representantes do EaD nas salas de aula para ajuda-los a acessar a plataforma 
da melhor maneira, pois muitos alunos ainda têm grande dificuldade. 

Até 31 de março 
de 2020 

Satisfação com a 
coerência entre as 
disciplinas online 
e presenciais 

Foi evidenciado que ainda há pontos a serem 
melhorados para facilitar e ajudar o aluno na 
plataforma. 

Para melhorar este índice a coordenação solicitará presença dos 
representantes do EaD nas salas de aulas para conversar com os alunos, ou 
assim repassar todas as dúvidas dos alunos para que possa ser solucionada o 
mais breve possível, quando houver necessidade.  

Até 31 de março 
de 2020 

Satisfação com o 
Coordenador do 
Curso 

Foi verificado que 42,41% estão satisfeitos e 
29,18% estão muito satisfeitos com as ações da 
coordenação. 

Para melhorar o índice de satisfação dos alunos, a coordenação do curso estará 
mais atuante com os alunos, indo as salas de aula, realizando as reuniões com 
os embaixadores de turma, analisando as necessidades dos alunos, buscando 
melhorias dentro do curso.  

Durante todo o 
período. 

 

Disponibilidade 
de atendimento 
ao aluno pelo 
Coordenador do 
Curso 

Foi verificado que 42,41% estão satisfeitos e 
29,18% estão muito satisfeitos com as ações da 
coordenação. 

A coordenação estará mais presente para ouvir os alunos e tentar ajuda-los da 
melhor maneira possível.  Durante todo o 

período. 
 

Cordialidade do 
Coordenador do 
Curso 

Foi verificado que 42,41% estão satisfeitos e 
29,18% estão muito satisfeitos com as ações da 
coordenação. 

Para melhorar o índice de satisfação dos alunos, a coordenação do curso estará 
mais atuante com os alunos, indo as salas de aula, realizando as reuniões com 
os embaixadores de turma, analisando as necessidades dos alunos, buscando 
melhorias dentro do curso. 

Durante todo o 
período. 

 

Empenho do 
Coordenador 
para auxiliar os 
alunos em suas 

Foi verificado que 42,41% estão satisfeitos e 
29,18% estão muito satisfeitos com as ações da 
coordenação. 

Para melhorar o índice de satisfação dos alunos, a coordenação do curso estará 
mais atuante com os alunos, indo as salas de aula, realizando as reuniões com 
os embaixadores de turma, analisando as necessidades dos alunos, buscando 
melhorias dentro do curso. 

Durante todo o 
período. 
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dificuldades 
acadêmicas 

Prestação de 
informações, 
esclarecimentos e 
orientações aos 
alunos pelo 
Coordenador 

Foi verificado que 42,41% estão satisfeitos e 
29,18% estão muito satisfeitos com as ações da 
coordenação. 

Para melhorar o índice de satisfação dos alunos, a coordenação melhorará os 
métodos de comunicação com os embaixadores de turma, utilizando sempre 
todas as ferramentas possíveis para que todos os alunos estão sempre cientes 
de todos os avisos e atividades do curso.  

Durante todo o 
período. 

 

Satisfação nos 
serviços 
acadêmicos 
presenciais nas 
Coordenações 

Foi verificado que 50,97% estão satisfeitos e 
27,63% estão muito satisfeitos.  

Para melhorar o índice de satisfação dos alunos, a coordenação melhorará os 
métodos de comunicação com os alunos sempre estando disposto a ajudar e 
orientar o aluno da melhor maneira.  

Durante todo o 
período. 

 

 

CURSO Engenharia de Computação COORDENADOR  Wanderlan Carvalho de Albuquerque 

 

INDICADORES RESULTADOS RELEVANTES  AÇÕES DE MELHORIAS PROPOSTAS STATUS 

Satisfação com o 
Curso 

1- 81% dos alunos apresentam satisfeitos com o 
curso  

2- Maior disponibilidade de horário para 
entendimento aos alunos 

3- Ampliação de  Visitas em laboratórios e em 
Sala de aula 

1- Reforma nos laboratórios dos cursos de TI durante o ano de 2019 
2- Mudança total para sala de aula na unidade XI  
3- Coordenador e equipe de coordenação sempre presente  
4- Intensificação de Aula de Apoio para os alunos 
5- Execução de projeto de Extensão 
6-  Execução de eventos como Link par ao mercado profissional 

Concluído 

Satisfação com as 
disciplinas EaD 

1- 44.4% dos alunos apresentam satisfeitos com as 
disciplinas EAD(DOL) 

1- Foi implantando o sistema de monitoria nos cursos para o apoio 
pedagógico 
2- Plantão em laboratórios para sanar dúvidas dos alunos 
3- Aula de apoio presencial para tirar dúvidas de disciplinas em EAD 

Andamento 

Satisfação da 
qualidade do 
conteúdo das 
aulas virtuais  

1- aproximadamente 46% do alunos apresentam 
satisfeitos quanto a qualidade das aulas virtuais 

1- Melhoras nas variedades conteúdo virtuais 
2- Apoio de tutores para esclarecimento de dúvidas sobre o material 
postando 
3- Sendo incorporado ao sistemO UNINORTE-Ser Educacional Nacional 

Andamento 
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Satisfação dos 
recursos 
multimídias das 
aulas virtuais 

1- aproximadamente 48% do alunos apresentam 
satisfeitos quanto a qualidade dos recursos 
multimídias 

1- Melhoras nas variedades dos recursos multimídia 
2-Revisão de conteúdo multimídia 
3- Apoio de tutores para esclarecimento de dúvidas sobre as multimídias 
propostas 
4- Sendo incorporado ao sistemO UNINORTE-Ser Educacional Nacional 
  

Andamento 

Satisfação com os 
Tutores online e 
presenciais 

1- aproximadamente 45,4% do alunos apresentam 
satisfeitos quanto a qualidade das tutorias Online 

1- Melhoras no tempo de feedback dado ao aluno 
2- Reunião com a supervisão do EAD para intensificar formas de 
atendimento  
3-- Sendo incorporado ao sistemO UNINORTE-Ser Educacional Nacional 
 

Andamento 

Satisfação com a 
comunicação 
durante os fóruns 
online 

1- aproximadamente 43,2% dos alunos apresentam 
satisfeitos quanto a qualidade dos fóruns online 
2- Intensificação nos grupos de embaixadores sobre  a 
importância das participações nos fóruns pelo os 
alunos  

1- Reunião em grupo de embaixadores em sala de aula para explicar o 
perfil do estudante e utilização das ferramentas 
2- Sendo incorporado ao sistemO UNINORTE-Ser Educacional Nacional 
 

Concluído 

Satisfação com 
Suporte dos 
tutoriais do 
Blackboard 

1- aproximadamente 41,2% dos alunos apresentam 
satisfeitos quanto a qualidade das tutorias online 
 

1- Reunião com os tutores do EAD para intensificar plantões 
pedagógicos 
2- Divulgação dos plantões pedagógicos nos grupos de embaixadores 
3- Sendo incorporado ao sistemO UNINORTE-Ser Educacional Nacional 
 

Concluído 

Satisfação com a 
coerência entre as 
disciplinas online 
e presenciais 

1-  Identificação de melhorias do curso, ementa 
cumprida e feedback oferecido aos alunos.  

1- Intensificado junto aos grupos de embaixadores o acompanhamento da 
ementa dos conteúdos ministrados em sala de aula presencial e no 
modelo DOL 
2- Oferecimento de aula de apoio para disciplinas presenciais e DOL 

Concluído 

Satisfação com o 
Coordenador do 
Curso 

1- 64,93% apresentaram satisfeitos com o 
coordenador do curso. 
 

1- Formação do grupos de WhatsApp e acompanhamento das turmas 
juntos aos embaixadores 

2- Ida semanais nos nas salas para acompanhar o andamento de aulas 
ministradas 

Concluído 
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3- Divulgação das mudanças nos laboratórios durante o semestre de 
2019-2 

Disponibilidade 
de atendimento 
ao aluno pelo 
Coordenador do 
Curso 

1- Disponibilização de horário disponíveis para 
atendimento na coordenação 
2-  Intensificação de acompanhamento diário e online 
de sala de aula e laboratório 
  

3- Horário especifico e continuo para atendimento e esclarecimento de 
dúvidas 

Concluído 

Cordialidade do 
Coordenador do 
Curso 

1- aproximadamente 62% apresentarem satisfeitos   
2- Coordenador intensificou o acompanhamento dos 
alunos no horário de Coordenação 
 

1- Divulgado sempre o respeito e ordem nos Grupos de embaixadores 
2- Durante as visitas em Sala e laboratório a coordenação abre espaço 
para o aluno tirar dúvidas e indicar procedimentos de melhorias para 
execução de processos acadêmicos e administrativos 

Concluído 

Empenho do 
Coordenador 
para auxiliar os 
alunos em suas 
dificuldades 
acadêmicas 

1- Intensificação de visitas em sala de aula 
2- Reunião com colegiado para sanar dúvidas que 
possam ser sanadas pelos nosso alunos. 

1- As visitas realizadas em sala de aula visa orientar os alunos sobre as 
dificuldades acadêmicas 
2- Intensificou o apoio de professores juntos aos alunos em reunião de 
colegiado para apoiar nas atividade acadêmicas  

Concluído 

Prestação de 
informações, 
esclarecimentos e 
orientações aos 
alunos pelo 
Coordenador 

1- Intensificou apoio aos alunos de forma presencial e 
em grupo de WhatsSapp  

2- Com apoio de grupos formados foi possível agilizar o atendimento aos 
alunos e professores  

Concluído 

Satisfação nos 
serviços 
acadêmicos 
presenciais nas 
Coordenações 

1-Divulguação do índice de melhorias com a 
participação da CPA nos Cursos 

1- Marcação de reunião mensal e quinzenal para tirar dúvidas surgidas 
2- Divulgação do Selo de Melhorias da CPA, indicando as melhorias nos 
serviços acadêmicos 

Concluído 
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CURSO ENGENHARIA QUÍMICA COORDENADORA KÁREN LORENA LÔBO PRADO 

 

INDICADORES RESULTADOS RELEVANTES  AÇÕES DE MELHORIAS PROPOSTAS STATUS 

 
 
 
Satisfação com o 
Curso 

 
 
 
56,53% dos alunos entrevistados estão satisfeitos ou 
muito satisfeitos com o curso. 
26,06% estão insatisfeitos ou muito insatisfeitos 

Reuniões com representantes da turma apontam AULA PRÁTICA 
e VISITAS TÉCNICAS são demanda constantes durante esses 
encontros. 
 
- Durante o Encontro Pedagógico demonstrar ao Colegiado do 
Curso a importância de se trabalhar as competências necessárias 
a um engenheiro químico com aulas práticas, de preferência nos 
laboratórios da IES. 
 
- Realizar um agendamento prévio de visitas técnicas para 2020/1.   
 
- Realizar uma pesquisa mais detalhada para identificar os pontos 
que precisam melhorar no curso. 

Em andamento 

Satisfação com as 
disciplinas EaD 

43,47% dos alunos entrevistado estão satisfeitos ou 
muito satisfeitos com as disciplinas EAD. 

28,26% estão insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

- Identificar junto aos alunos do curso, quais os pontos positivos e 
negativos das disciplinas EAD. 
 
- Enviar relatório ao setor responsável pelas disciplinas EAD na 
IES. 

 
Em andamento 

 
Satisfação da 
qualidade do 
conteúdo das aulas 
virtuais  

 
Um percentual significativo dos alunos está muito 
insatisfeito, insatisfeito ou indiferente a qualidade do 
conteúdo das aulas virtuais 
 

 
- Realizar uma pesquisa mais detalhada para identificar os pontos 
que precisam melhorar no curso. 
 
- Enviar relatório ao setor responsável pelas disciplinas EAD na 
IES. 
  

 
 
Em andamento 

 
 

 
 

- Realizar uma pesquisa mais detalhada para identificar os pontos 
que precisam melhorar no curso. 
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Satisfação dos 
recursos multimídias 
das aulas virtuais 

Um percentual significativo dos alunos está muito 
indiferente, insatisfeito ou muito insatisfeito a 
qualidade do conteúdo das aulas virtuais 
 

 
- Enviar relatório ao setor responsável pelas disciplinas EAD na 
IES. 
 
- Para melhorar este índice, a coordenação solicitará presença dos 
representantes do EAD e trabalhará em conjunto para passar 
todas as dúvidas dos alunos. 

Em andamento 

 
 
Satisfação com os 
Tutores online e 
presenciais 

 
 
Um percentual significativo dos alunos está muito 
indiferente, insatisfeito ou muito insatisfeito a 
qualidade do conteúdo das aulas virtuais 
 

- Realizar uma pesquisa mais detalhada para identificar os pontos 
que precisam melhorar no curso. 
 
- Enviar relatório ao setor responsável pelas disciplinas EAD na 
IES. 
 
- Solicitar junto ao setor responsável das disciplinas EAD a 
presença de tutores em sala de aula com o objetivo de auxiliar os 
alunos a usarem a plataforma, enfatizando o procedimento para 
interação com tutores das disciplinas EAD. 

 
 
 
Em andamento 

 
 
Satisfação com a 
comunicação durante 
os fóruns online 

 
 
Um percentual significativo dos alunos está muito 
indiferente, muito insatisfeito ou insatisfeito a 
qualidade do conteúdo das aulas virtuais 
 

- Realizar uma pesquisa mais detalhada para identificar os pontos 
que precisam melhorar no curso. 
 
- Enviar relatório ao setor responsável pelas disciplinas EAD na 
IES. 
 
-Solicitar a presença de representantes do EAD nas turmas para 
realizar demonstração de como participar desses fóruns. 
 

 
 
 
 
Em andamento 

 
Satisfação com 
Suporte dos tutoriais 
do Blackboard 

 
Um percentual significativo dos alunos está muito 
indiferente, insatisfeito ou muito insatisfeito a 
qualidade do conteúdo das aulas virtuais 
 

- Realizar uma pesquisa mais detalhada para identificar os pontos 
que precisam melhorar no curso. 
 
- Enviar relatório ao setor responsável pelas disciplinas EAD na 
IES. 
 

 
 
Em andamento 
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- Apresentar em sala de aula todos os recursos disponíveis pelo 
Blackboard. 

Satisfação com a 
coerência entre as 
disciplinas online e 
presenciais 

Um percentual significativo dos alunos está muito 
indiferente, insatisfeito ou muito insatisfeito a 
qualidade do conteúdo das aulas virtuais 
 

- Expertise do Grupo Ser em EAD este índice deve aumentar ainda 
mais.  
A coordenação irá acompanhar as próximas pesquisas para avaliar 
os resultados. 

 
Em andamento 

Satisfação com o 
Coordenador do Curso 

82,6% dos alunos disseram estar satisfeitos ou muito 
satisfeitos com a coordenação do curso. 
 
6,52% estão insatisfeitos. 

A coordenação tem um alto percentual de aprovação. 

Dessa maneira, o trabalho de atendimento ao discente deve ser 
mantido. 

 
Em andamento 

Disponibilidade de 
atendimento ao aluno 
pelo Coordenador do 
Curso 

Quando a disponibilidade de atendimento da 
coordenadora, a maioria dos alunos se disseram 
satisfeitos ou muito satisfeitos. 

A coordenação tem um alto percentual de aprovação. 

Dessa maneira, o trabalho de atendimento ao discente deve ser 
mantido. 

 
 
Em andamento 

Cordialidade do 
Coordenador do Curso 

Quanto a cordialidade da coordenadora, a maioria dos 
alunos afirmaram estar satisfeitos ou muito satisfeitos. 

A coordenação tem um alto percentual de aprovação. 

Dessa maneira, o trabalho de atendimento ao discente deve ser 
mantido. 

 
Em andamento 

Empenho do 
Coordenador para 
auxiliar os alunos em 
suas dificuldades 
acadêmicas 

 
Quanto ao empenho da coordenadora para auxiliar os 
alunos, a maioria dos entrevistados afirmou estar 
satisfeito ou muito satisfeitos. 

 

A coordenação tem um alto percentual de aprovação. 

Dessa maneira, o trabalho de atendimento ao discente deve ser 
mantido. 

 
 
Em andamento 

Prestação de 
informações, 
esclarecimentos e 
orientações aos alunos 
pelo Coordenador 

Quanto a prestação de informações, a maioria dos 
entrevistados afirmou estar satisfeito ou muito 
satisfeito com a coordenação. 

A coordenação tem um alto percentual de aprovação. 

Dessa maneira, o trabalho de atendimento ao discente deve ser 
mantido. 

 
Em andamento 

Satisfação nos 
serviços acadêmicos 
presenciais nas 
Coordenações 

71,74% dos alunos disseram estar satisfeitos com os 
serviços acadêmicos presencias da coordenação, 8,7% 
estão insatisfeitos. 

A coordenação tem um alto percentual de aprovação. 

Dessa maneira, o trabalho de atendimento ao discente deve ser 
mantido. 

 
 
Em andamento 
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CURSO ENGENHARIA QUÍMICA COORDENADORA KÁREN LORENA LÔBO PRADO 

 

INDICADORES RESULTADOS RELEVANTES  AÇÕES DE MELHORIAS PROPOSTAS STATUS 

 
 
Satisfação com o 
Curso 

 
 
77,44% dos alunos entrevistados estão satisfeitos 
ou muito satisfeitos com o curso. 
17,14% estão insatisfeitos 

Reuniões com representantes da turma apontam AULA PRÁTICA e VISITAS 
TÉCNICAS são demanda constantes durante esses encontros. 
 
- Durante o Encontro Pedagógico demonstrar ao Colegiado do Curso a 
importância de se trabalhar as competências necessárias a um engenheiro 
químico com aulas práticas, de preferência nos laboratórios da IES. 
 
- Realizar um agendamento prévio de visitas técnicas para 2020/1.   

Em andamento 

Satisfação com as 
disciplinas EaD 

42,28% dos alunos entrevistado estão satisfeitos 
ou muito satisfeitos com as disciplinas EAD. 

28,57% estão insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

- Identificar junto aos alunos do curso, quais os pontos positivos e negativos 
das disciplinas EAD. 
 
- Enviar relatório ao setor responsável pelas disciplinas EAD na IES. 

 
Em andamento 

 
Satisfação da 
qualidade do 
conteúdo das 
aulas virtuais  

 
A maioria dos alunos opinou se sentir satisfeito 
quanto a qualidade do conteúdo das disciplinas 
EAD, seguido por aqueles que disseram estar 
indiferentes e muito satisfeitos. 
 

 
- Parece, que em geral, os alunos estão satisfeitos com a qualidade do 
conteúdo das aulas virtuais. No entanto, para aumentar esse índice de 
satisfação, seria interessante pedir para que os alunos apontassem aspectos 
que pudessem melhorar esse conteúdo. 
 
- Enviar relatório ao setor responsável pelas disciplinas EAD na IES. 
  

 
 
 
 
Em andamento 

Satisfação dos 
recursos 
multimídias das 
aulas virtuais 

A maioria dos alunos opinou se sentir satisfeito 
quanto aos recursos multimídia das aulas virtuais, 
seguido por aqueles que disseram estar 
indiferentes e muito satisfeitos. 

- Para melhorar este índice, a coordenação solicitará presença dos 
representantes do EAD e trabalhará em conjunto para passar todas as 
dúvidas dos alunos, assim melhorando a plataforma. 

 
Em andamento 

Satisfação com os 
Tutores online e 
presenciais 

A maioria dos alunos opinou se sentir satisfeito 
com os tutores online e presenciais, seguido por 

- Solicitar junto ao setor responsável das disciplinas EAD a presença de 
tutores em sala de aula com o objetivo de auxiliar os alunos a usarem a 

 
Em andamento 
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aqueles que disseram estar muito satisfeitos e 
muito insatisfeitos. 

plataforma, enfatizando o procedimento para interação com tutores das 
disciplinas EAD. 

Satisfação com a 
comunicação 
durante os fóruns 
online 

A maioria dos alunos opinou se sentir indiferente 
com a comunicação durante os fóruns online, 
seguido por aqueles que disseram estar muito 
satisfeitos e satisfeitos. 

Parece, que em geral, os alunos estão satisfeitos com a comunicação durante 
os fóruns online. Mas para aumentar esse índice, é importante a presença de 
representantes do EAD nas turmas para realizar demonstração de como 
participar desses fóruns. 
 

Em andamento 

Satisfação com 
Suporte dos 
tutoriais do 
Blackboard 

A maioria dos alunos opinou se sentir satisfeito 
com o suporte dos tutoriais do blackboard, seguido 
por aqueles que disseram estar indiferentes e 
muito satisfeitos. 

 
- Apresentar em sala de aula todos os recursos disponíveis pelo Blackboard. 

 
Em andamento 

Satisfação com a 
coerência entre as 
disciplinas online 
e presenciais 

A maioria dos alunos opinou se sentir satisfeito 
com a coerência entre as disciplinas online e 
presenciais, seguido por aqueles que disseram estar 
muito satisfeitos e muito insatisfeitos. 

- Em geral, os alunos estão satisfeitos com a coerência entre as disciplinas 
online e presenciais, e com a expertise do Grupo Ser em EAD este índice deve 
aumentar ainda mais.  
A coordenação irá acompanhar as próximas pesquisas para avaliar os 
resultados. 

 
 
Em andamento 

Satisfação com o 
Coordenador do 
Curso 

71,043% dos alunos disseram estar satisfeitos ou 
muito satisfeitos com a coordenação do curso. 
 
5,71% estão insatisfeitos. 

A coordenação tem um alto percentual de aprovação. 

Dessa maneira, o trabalho de atendimento ao discente deve ser mantido. 

 
Em andamento 

Disponibilidade 
de atendimento 
ao aluno pelo 
Coordenador do 
Curso 

Quando a disponibilidade de atendimento da 
coordenadora, a maioria dos alunos se disseram 
muito satisfeitos ou satisfeitos. 

A coordenação tem um alto percentual de aprovação. 

Dessa maneira, o trabalho de atendimento ao discente deve ser mantido. 

 
 
Em andamento 

Cordialidade do 
Coordenador do 
Curso 

Quanto a cordialidade da coordenadora, a maioria 
dos alunos afirmaram estar satisfeitos ou muito 
satisfeitos. 

A coordenação tem um alto percentual de aprovação. 

Dessa maneira, o trabalho de atendimento ao discente deve ser mantido. 

 
Em andamento 

Empenho do 
Coordenador 
para auxiliar os 
alunos em suas 

 
Quanto ao empenho da coordenadora para auxiliar 
os alunos, a maioria dos entrevistados afirmou 
estar muito satisfeito, seguido pelas respostas 
satisfeito e indiferente. 

 

A coordenação tem um alto percentual de aprovação. 

Dessa maneira, o trabalho de atendimento ao discente deve ser mantido. 

 
 
Em andamento 
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dificuldades 
acadêmicas 

Prestação de 
informações, 
esclarecimentos e 
orientações aos 
alunos pelo 
Coordenador 

Quanto a prestação de informações, a maioria dos 
entrevistados afirmou estar satisfeito ou muito 
satisfeito com a coordenação. 

A coordenação tem um alto percentual de aprovação. 

Dessa maneira, o trabalho de atendimento ao discente deve ser mantido. 

 
Em andamento 

Satisfação nos 
serviços 
acadêmicos 
presenciais nas 
Coordenações 

80% dos alunos disseram estar satisfeitos com os 
serviços acadêmicos presencias da coordenação. 
 
2,86% estão insatisfeitos. 

A coordenação tem um alto percentual de aprovação. 

Dessa maneira, o trabalho de atendimento ao discente deve ser mantido. 

 
 
Em andamento 

 

CURSO DIREITO COORDENADORA ELIZA AFFONSO LASMAR 

 

INDICADORES RESULTADOS RELEVANTES  AÇÕES DE MELHORIAS PROPOSTAS STATUS 

Satisfação com o 
Curso 

A satisfação com o Curso é evidente pois 
quase 75%  está  satisfeito com o CUSTO-
BENEFÍCIO 

Esse é um trabalho que tem que ser constante uma vez que essa percepção 
tem que ser constante bem como é de extrema importância eles indicarem o 
curso para outros alunos. 

No decorrer do 
semestre 

Satisfação com as 
disciplinas EaD 

A satisfação com essas disciplinas melhorou 
muito. A importância dos monitores foi 
fundamental para essa satisfação. 

Acredito que com o grupo SER as disciplinas em EAD deverão ser 
monitoradas mais de perto pelo Coordenação uma vez que teremos acesso 
direito ao sistema 

No decorrer do 
semestre 

Satisfação da 
qualidade do 
conteúdo das aulas 
virtuais  

Os alunos demonstraram suas satisfações e 
teve uma melhora em relação a última CPA.  

Acompanhar os conteúdos a serem trabalhados na plataforma virtual 
oferecendo sempre sugestões de melhoria 

No decorrer do 
semestre 

Satisfação dos 
recursos multimídias 
das aulas virtuais 

O grande número de aluno encontra-se nas 
categorias satisfeito e muito satisfeito o que 

Acompanhar de perto a manutenção e utilização dos recursos No decorrer do 
semestre 
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acredito demonstrar a satisfação geral com 
esses recursos 

Satisfação com os 
Tutores online e 
presenciais 

Essa inovação neste semestre foi um grande 
diferencial na melhoria da aceitação das 
disciplinas EAD 

Acompanhar as atividades desempenhadas caso seja mantida essa atividade No decorrer do 
semestre 

Satisfação com a 
comunicação durante 
os fóruns online 

No geral foi muito boa essa aceitação com 
esses fóruns online  

Incentivar a participar nos fóruns online No decorrer do 
semestre 

Satisfação com 
Suporte dos tutoriais 
do Blackboard 

O Blackboard tem sido um instrumento 
importante para a aceitação das disciplinas 
EAD 

Esclarecer quanto as funções disponibilizadas no sistema blackboard No decorrer do 
semestre 

Satisfação com a 
coerência entre as 
disciplinas online e 
presenciais 

Houve uma melhoria na avaliação desse item 
com uma aceitação melhoras as disciplinas 
EAD 

Continuar o processo de conscientização quanto a importância das 
disciplinas EAD 

No decorrer do 
semestre 

Satisfação com o 
Coordenador do Curso 

Percebi que embora tenha prevalecido a 
satisfação dos alunos, temos também alunos 
que não estão satisfeitos embora muitas vezes 
eles não consigam separar do pessoal com o 
que é determinado em legislação educacional  

Acredito que a sala da Coordenação passando para o térreo da Unidade 3 
vai melhorar muito o acesso a coordenação e a comunicação com a 
coordenação 

No decorrer do 
semestre 

Disponibilidade de 
atendimento ao aluno 
pelo Coordenador do 
Curso 

No geral foi boa a avaliação referente a esse 
tema 

Irei manter a disponibilidade para atendimento No decorrer do 
semestre 

Cordialidade do 
Coordenador do Curso 

Embora alguns alunos tenham avaliado como 
insatisfeito eu tenho absoluta convicção que 
sempre atendi aluno com respeito e nunca 
permito uma certa intimidade com aluno, 
sempre os trato com muito respeito 

Manter a cordialidade e a educação no atendimento aos alunos No decorrer do 
semestre 

Empenho do 
Coordenador para 
auxiliar os alunos em 

Resultado satisfatório para esse item Sempre procuro resolver na hora todo e qualquer problema que aparece e se 
possível na hora 

No decorrer do 
semestre 
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suas dificuldades 
acadêmicas 

Prestação de 
informações, 
esclarecimentos e 
orientações aos alunos 
pelo Coordenador 

Resultado satisfatório e embora alguns alunos 
tenham respondido insatisfeito e muito 
insatisfeito eles não acompanham suas vidas 
acadêmicas e nem prestam atenção às 
informações fornecidas diariamente. 

Manter as informações via whatsapp, e continuar a manter contatos diretos 
com alunos. Continuar a comunicação via telefone e via embaixadores  

No decorrer do 
semestre 

Satisfação nos 
serviços acadêmicos 
presenciais nas 
Coordenações 

Precisamos melhorar pois é fundamental que 
os alunos sintam esse apoio 

Orientar os auxiliares da Coordenação a prestarem informações de forma 
Cortez e para facilitar esse atendimento solicitei junto ao RH um curso de 
excelência no atendimento 

No decorrer do 
semestre 

 

CURSO TECNOLOGIA EM  GESTÃO DE SERVIÇOS 
JUDICIÁRIOS E NOTARIAIS 

COORDENADORA ELIZA AFFONSO LASMAR 

 

INDICADORES RESULTADOS RELEVANTES  AÇÕES DE MELHORIAS PROPOSTAS STATUS 

Satisfação com o 
Curso 

A satisfação com o Curso é evidente pois quase 
75%  está  satisfeito com o CUSTO-BENEFÍCIO 

Esse é um trabalho que tem que ser constante uma vez que essa percepção 
tem que ser constante bem como é de extrema importância eles indicarem o 
curso para outros alunos. 

No decorrer do 
semestre 

Satisfação com as 
disciplinas EaD 

As disciplinas EAD continuam tendo um alto 
número de alunos insatisfeitos, o que ainda é 
muito preocupante 

Acredito que com o grupo SER as disciplinas em EAD deverão ser 
monitoradas mais de perto pelo Coordenação uma vez que teremos acesso 
direito ao sistema 

No decorrer do 
semestre 

Satisfação da 
qualidade do 
conteúdo das 
aulas virtuais  

Os alunos demonstraram suas insatisfações com 
relação a esse processo 

Acompanhar os conteúdos a serem trabalhados na plataforma virtual 
oferecendo sempre sugestões de melhoria 

No decorrer do 
semestre 

Satisfação dos 
recursos 
multimídias das 
aulas virtuais 

Houve um equilíbrio entre alunos satisfeitos e 
insatisfeitos e acredito que ainda falta uma maior 
orientação quanto a esses recursos 

Acompanhar de perto a manutenção e utilização dos recursos No decorrer do 
semestre 



127 
 

Satisfação com os 
Tutores online e 
presenciais 

Essa inovação neste semestre foi um grande 
diferencial na melhoria da aceitação das disciplinas 
EAD 

Acompanhar as atividades desempenhadas caso seja mantida essa atividade No decorrer do 
semestre 

Satisfação com a 
comunicação 
durante os fóruns 
online 

Os alunos ainda precisam participar mais 
ativamente desses fóruns e perceberem a 
importância dos mesmos  

Incentivar a participar nos fóruns online No decorrer do 
semestre 

Satisfação com 
Suporte dos 
tutoriais do 
Blackboard 

O Blackboard tem sido um instrumento importante 
para a aceitação das disciplinas EAD por isso tem 
que haver mais orientações quanto a esse sistma  

Esclarecer quanto as funções disponibilizadas no sistema blackboard No decorrer do 
semestre 

Satisfação com a 
coerência entre as 
disciplinas online 
e presenciais 

Esse é um tópico que precisa de um maior 
acompanhamento. 

Continuar o processo de conscientização quanto a importância das 
disciplinas EAD 

No decorrer do 
semestre 

Satisfação com o 
Coordenador do 
Curso 

Percebi que embora tenha prevalecido a satisfação 
dos alunos, temos também alunos que não estão 
satisfeitos embora muitas vezes eles não consigam 
separar do pessoal com o que é determinado em 
legislação educacional  

Acredito que a sala da Coordenação passando para o térreo da Unidade 3 
vai melhorar muito o acesso a coordenação e a comunicação com a 
coordenação 

No decorrer do 
semestre 

Disponibilidade 
de atendimento 
ao aluno pelo 
Coordenador do 
Curso 

No geral foi boa a avaliação referente a esse tema Irei manter a disponibilidade para atendimento No decorrer do 
semestre 

Cordialidade do 
Coordenador do 
Curso 

Embora alguns alunos tenham avaliado como 
insatisfeito eu tenho absoluta convicção que 
sempre atendi aluno com respeito e nunca permito 
uma certa intimidade com aluno, sempre os trato 
com muito respeito 

Manter a cordialidade e a educação no atendimento aos alunos No decorrer do 
semestre 

Empenho do 
Coordenador 
para auxiliar os 

Resultado satisfatório para esse item Sempre procuro resolver na hora todo e qualquer problema que aparece e se 
possível na hora 

No decorrer do 
semestre 
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alunos em suas 
dificuldades 
acadêmicas 

Prestação de 
informações, 
esclarecimentos e 
orientações aos 
alunos pelo 
Coordenador 

Resultado satisfatório e embora alguns alunos 
tenham respondido insatisfeito e muito insatisfeito 
eles não acompanham suas vidas acadêmicas e 
nem prestam atenção às informações fornecidas 
diariamente. 

Manter as informações via whatsapp, e continuar a manter contatos diretos 
com alunos. Continuar a comunicação via telefone e via embaixadores  

No decorrer do 
semestre 

Satisfação nos 
serviços 
acadêmicos 
presenciais nas 
Coordenações 

Precisamos melhorar pois é fundamental que os 
alunos sintam esse apoio 

Orientar os auxiliares da Coordenação a prestarem informações de forma 
Cortez e para facilitar esse atendimento solicitei junto ao RH um curso de 
excelência no atendimento 

No decorrer do 
semestre 

 

CURSO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS JUDICIAIS COORDENADORA ELIZA AFFONSO LASMAR 

 

INDICADORES RESULTADOS RELEVANTES  AÇÕES DE MELHORIAS PROPOSTAS STATUS 

Satisfação com o 
Curso 

A satisfação com o Curso é evidente pois mais de  
quase 60%  está  satisfeito com o CUSTO-
BENEFÍCIO 

Esse é um trabalho que tem que ser constante uma vez que essa percepção 
tem que ser constante bem como é de extrema importância eles indicarem o 
curso para outros alunos. 

No decorrer do 
semestre 

Satisfação com as 
disciplinas EaD 

A satisfação com essas disciplinas melhorou 
muito. A importância dos monitores foi 
fundamental para essa satisfação. 

Acredito que com o grupo SER as disciplinas em EAD deverão ser 
monitoradas mais de perto pelo Coordenação uma vez que teremos acesso 
direito ao sistema 

No decorrer do 
semestre 

Satisfação da 
qualidade do 
conteúdo das 
aulas virtuais  

Os alunos demonstraram suas satisfações e teve 
uma melhora em relação a última CPA.  

Acompanhar os conteúdos a serem trabalhados na plataforma virtual 
oferecendo sempre sugestões de melhoria 

No decorrer do 
semestre 

Satisfação dos 
recursos 

O grande número de aluno encontra-se nas 
categorias satisfeito e muito satisfeito o que 

Acompanhar de perto a manutenção e utilização dos recursos No decorrer do 
semestre 
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multimídias das 
aulas virtuais 

acredito demonstrar a satisfação geral com esses 
recursos 

Satisfação com os 
Tutores online e 
presenciais 

Essa inovação neste semestre foi um grande 
diferencial na melhoria da aceitação das disciplinas 
EAD 

Acompanhar as atividades desempenhadas caso seja mantida essa atividade No decorrer do 
semestre 

Satisfação com a 
comunicação 
durante os fóruns 
online 

No geral foi muito boa essa aceitação com esses 
fóruns online  

Incentivar a participar nos fóruns online No decorrer do 
semestre 

Satisfação com 
Suporte dos 
tutoriais do 
Blackboard 

Preocupante o índice de 19.13% de insatisfeito. 
Acredito que a aversão as disciplinas de EAD tenha 
influenciado nessa avaliação 

Esclarecer quanto as funções disponibilizadas no sistema blackboard No decorrer do 
semestre 

Satisfação com a 
coerência entre as 
disciplinas online 
e presenciais 

Houve uma melhoria na avaliação desse item com 
uma aceitação melhoras as disciplinas EAD 

Continuar o processo de conscientização quanto a importância das 
disciplinas EAD 

No decorrer do 
semestre 

Satisfação com o 
Coordenador do 
Curso 

Percebi que embora tenha prevalecido a satisfação 
dos alunos, temos também alunos que não estão 
satisfeitos embora muitas vezes eles não consigam 
separar do pessoal com o que é determinado em 
legislação educacional querendo sempre respostas 
positivas às suas solicitações, o que nem sempre é 
possível.  

Acredito que a sala da Coordenação passando para o térreo da Unidade 3 
vai melhorar muito o acesso a coordenação e a comunicação com a 
coordenação 

No decorrer do 
semestre 

Disponibilidade 
de atendimento 
ao aluno pelo 
Coordenador do 
Curso 

No geral foi boa a avaliação referente a esse tema Irei manter a disponibilidade para atendimento No decorrer do 
semestre 

Cordialidade do 
Coordenador do 
Curso 

Embora alguns alunos tenham avaliado como 
insatisfeito eu tenho absoluta convicção que 
sempre atendi aluno com respeito e nunca permito 

Manter a cordialidade e a educação no atendimento aos alunos No decorrer do 
semestre 
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uma certa intimidade com aluno, sempre os trato 
com muito respeito 

Empenho do 
Coordenador 
para auxiliar os 
alunos em suas 
dificuldades 
acadêmicas 

Resultado satisfatório para esse item Sempre procuro resolver na hora todo e qualquer problema que aparece e se 
possível na hora 

No decorrer do 
semestre 

Prestação de 
informações, 
esclarecimentos e 
orientações aos 
alunos pelo 
Coordenador 

Resultado satisfatório e embora alguns alunos 
tenham respondido insatisfeito e muito insatisfeito 
eles não acompanham suas vidas acadêmicas e 
nem prestam atenção às informações fornecidas 
diariamente. 

Manter as informações via whatsapp, e continuar a manter contatos diretos 
com alunos. Continuar a comunicação via telefone e via embaixadores  

No decorrer do 
semestre 

Satisfação nos 
serviços 
acadêmicos 
presenciais nas 
Coordenações 

Precisamos melhorar pois é fundamental que os 
alunos sintam esse apoio 

Orientar os auxiliares da Coordenação a prestarem informações de forma 
Cortez e para facilitar esse atendimento solicitei junto ao RH um curso de 
excelência no atendimento 

No decorrer do 
semestre 

 

CURSO SERVIÇO SOCIAL COORDENADORA MARIA FRANCENILDA 
 

INDICADORES RESULTADOS RELEVANTES  AÇÕES DE MELHORIAS PROPOSTAS STATUS 

Satisfação com o 
Curso 

11% (7 alunos) dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Realizar mais visitas em sala de aula. Sugerir melhorias na limpeza dos 
banheiros e sugerir mudança do acervo da unidade 10 para a unidade 1. 

Á realizar 

Satisfação com as 
disciplinas EaD 

30% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos 

Solicitar ao professor de disciplina presencial do período motivar os alunos 
no cumprimento das atividades EAD. Selecionar monitores de DOL. 
Divulgação de calendário das atividades e sugerir melhorias no 
agendamento das provas.  

Á realizar 

Satisfação da 
qualidade do 

12% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos 

Sugerir revisão do conteúdo didático das DOL e solicitar mais apoio dos 
professores online e alunos monitores de DOL.  

À realizar 
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conteúdo das 
aulas virtuais  

Satisfação dos 
recursos 
multimídias das 
aulas virtuais 

15% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos 

Sugerir revisão do conteúdo didático. À realizar 

Satisfação com os 
Tutores online e 
presenciais 

12% dos respondentes responderam estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. Alunos relatam 
não obter respostas dos professores tutores.  

Sugerir alocação dos tutores presenciais.  À realizar 

Satisfação com a 
comunicação 
durante os fóruns 
online 

15% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. Alunos relatam 
não obter respostas dos professores tutores. 

Sugerir alocação dos tutores presenciais.  À realizar 

Satisfação com 
Suporte dos 
tutoriais do 
Blackboard 

15% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. Alunos relatam 
não obter respostas dos professores tutores. 

Sugerir alocação dos tutores presenciais.  À realizar 

Satisfação com a 
coerência entre as 
disciplinas online 
e presenciais 

15% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Apresentar a matriz curricular aos embaixadores para divulgarem a 
importância e a coerência destas disciplinas. Sugerir que seja disponibilizado 
aos professores presenciais o material e plano de ensino das DOL.  

À realizar 

Satisfação com o 
Coordenador do 
Curso 

9% (6 respondentes) dos alunos informaram estar 
muito insatisfeitos ou insatisfeitos.  

Realizar mais visitas em sala de aula e apresentar na aula inaugural o 
planejamento da coordenação.  E intensificar o número de agendamentos 
com o coordenador.  

À realizar 

Disponibilidade 
de atendimento 
ao aluno pelo 
Coordenador do 
Curso 

12% dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Realizar mais visitas em sala de aula e apresentar na aula inaugural os 
horários disponíveis para atendimento na coordenação. Aumento de agenda 
do coordenador. Trabalho com o sicanet e whatsapp.  

À realizar 

Cordialidade do 
Coordenador do 
Curso 

3% (2 alunos) dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Disponibilizar mais horário para atendimento na coordenação. Com o novo 
sistema será possível responder melhor às solicitações dos alunos. 

À realizar 
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Empenho do 
Coordenador 
para auxiliar os 
alunos em suas 
dificuldades 
acadêmicas 

3% dos respondentes afirmaram estar insatisfeitos 
ou muito insatisfeitos.  

Acompanhar os alunos até o final do processo e encaminhá-lo para os setores 
responsáveis caso seja necessário.  

Em andamento 

Prestação de 
informações, 
esclarecimentos e 
orientações aos 
alunos pelo 
Coordenador 

2% dos respondentes afirmaram estar insatisfeitos 
ou muito insatisfeitos. 

Acompanhar os alunos até o final do processo e encaminhá-lo para os setores 
responsáveis caso seja necessário. 

E andamento 

Satisfação nos 
serviços 
acadêmicos 
presenciais nas 
Coordenações 

32% dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. Pois os mesmos 
anteriormente possuíam um auxiliar exclusivo para 
o curso.  

Orientar os auxiliares de coordenação sobre todas as especificidades do 
curso para que eles possam esclarecer aos alunos e assim otimizar os serviços 
acadêmicos solicitados.  

Em andamento 

 

CURSO ENFERMAGEM  COORDENADORA SORAIA TATIKAUA 
 

INDICADORES RESULTADOS RELEVANTES  AÇÕES DE MELHORIAS PROPOSTAS STATUS 

Satisfação com o 
Curso 

8% (63 alunos) dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Realizar mais visitas em sala de aula. Á realizar 

Satisfação com as 
disciplinas EaD 

38% (296 alunos) dos respondentes informaram 
estar insatisfeitos ou muito insatisfeitos 

Solicitar ao professor de disciplina presencial do período motivar os alunos 
no cumprimento das atividades EAD. Selecionar monitores de DOL. 
Divulgação de calendário das atividades e sugerir melhorias no 
agendamento das provas.  

Á realizar 

Satisfação da 
qualidade do 
conteúdo das 
aulas virtuais  

35% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos 

Sugerir revisão do conteúdo didático das DOL e solicitar mais apoio dos 
professores online.  

Em andamento 
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Satisfação dos 
recursos 
multimídias das 
aulas virtuais 

35% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos 

Sugerir revisão do conteúdo didático. Em andamento 

Satisfação com os 
Tutores online e 
presenciais 

38% dos respondentes responderam estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. Alunos relatam 
não obter respostas dos professores tutores.  

Sugerir alocação dos tutores presenciais.  À realizar 

Satisfação com a 
comunicação 
durante os fóruns 
online 

36% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. Alunos relatam 
não obter respostas dos professores tutores. 

Sugerir alocação dos tutores presenciais.  À realizar 

Satisfação com 
Suporte dos 
tutoriais do 
Blackboard 

35% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. Alunos relatam 
não obter respostas dos professores tutores. 

Sugerir alocação dos tutores presenciais.  À realizar 

Satisfação com a 
coerência entre as 
disciplinas online 
e presenciais 

38% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Apresentar a matriz curricular aos embaixadores para divulgarem a 
importância e a coerência destas disciplinas. Sugerir que seja disponibilizado 
aos professores presenciais o material e plano de ensino das DOL.  

À realizar 

Satisfação com o 
Coordenador do 
Curso 

12,8% (94 respondentes) dos alunos informaram 
estar insatisfeitos ou muito insatisfeitos.  

Realizar mais visitas em sala de aula e apresentar na aula inaugural o 
planejamento da coordenação.   

À realizar 

Disponibilidade 
de atendimento 
ao aluno pelo 
Coordenador do 
Curso 

36% dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Realizar mais visitas em sala de aula e apresentar na aula inaugural os 
horários disponíveis para atendimento na coordenação.  

À realizar 

Cordialidade do 
Coordenador do 
Curso 

23% (176 alunos) dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Disponibilizar mais horário para atendimento na coordenação. Com o novo 
sistema será possível responder melhor às solicitações dos alunos, referente 
a boletos e financeiro.  

À realizar 

Empenho do 
Coordenador 

27% dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos.  

Acompanhar os alunos até o final do processo e encaminhá-lo para os setores 
responsáveis caso seja necessário.  

À realizar 
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para auxiliar os 
alunos em suas 
dificuldades 
acadêmicas 

Prestação de 
informações, 
esclarecimentos e 
orientações aos 
alunos pelo 
Coordenador 

28% dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Acompanhar os alunos até o final do processo e encaminhá-lo para os setores 
responsáveis caso seja necessário. 

À realizar 

Satisfação nos 
serviços 
acadêmicos 
presenciais nas 
Coordenações 

15% (116 alunos) dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Orientar os auxiliares de coordenação sobre todas as especificidades do 
curso para que eles possam esclarecer aos alunos e assim otimizar os serviços 
acadêmicos solicitados.  

À realizar 

 

CURSO FARMÁCIA COORDENADORA ROBERTA MAINARDI 
 

INDICADORES RESULTADOS RELEVANTES  AÇÕES DE MELHORIAS PROPOSTAS STATUS 

Satisfação com o 
Curso 

6,76% (2 alunos) dos respondentes afirmaram 
estar insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Realizar mais visitas em sala de aula. Á realizar 

Satisfação com as 
disciplinas EaD 

47% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos 

Solicitar ao professor de disciplina presencial do período motivar os alunos 
no cumprimento das atividades EAD. Selecionar monitores de DOL. 
Divulgação de calendário das atividades e sugerir melhorias no 
agendamento das provas.  

Á realizar 

Satisfação da 
qualidade do 
conteúdo das 
aulas virtuais  

40% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos 

Sugerir revisão do conteúdo didático das DOL e solicitar mais apoio dos 
professores online.  

Em andamento 

Satisfação dos 
recursos 

44% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos 

Sugerir revisão do conteúdo didático. Em andamento 
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multimídias das 
aulas virtuais 

Satisfação com os 
Tutores online e 
presenciais 

38% dos respondentes responderam estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. Alunos relatam 
não obter respostas dos professores tutores.  

Sugerir alocação dos tutores presenciais.  À realizar 

Satisfação com a 
comunicação 
durante os fóruns 
online 

45% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. Alunos relatam 
não obter respostas dos professores tutores. 

Sugerir alocação dos tutores presenciais.  À realizar 

Satisfação com 
Suporte dos 
tutoriais do 
Blackboard 

33% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. Alunos relatam 
não obter respostas dos professores tutores. 

Sugerir alocação dos tutores presenciais.  À realizar 

Satisfação com a 
coerência entre as 
disciplinas online 
e presenciais 

44% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Apresentar a matriz curricular aos embaixadores para divulgarem a 
importância e a coerência destas disciplinas. Sugerir que seja disponibilizado 
aos professores presenciais o material e plano de ensino das DOL.  

À realizar 

Satisfação com o 
Coordenador do 
Curso 

14,5% (4 respondentes) dos alunos informaram 
estar insatisfeitos ou muito insatisfeitos.  

Realizar mais visitas em sala de aula e apresentar na aula inaugural o 
planejamento da coordenação.   

À realizar 

Disponibilidade 
de atendimento 
ao aluno pelo 
Coordenador do 
Curso 

20% dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Realizar mais visitas em sala de aula e apresentar na aula inaugural os 
horários disponíveis para atendimento na coordenação.  

À realizar 

Cordialidade do 
Coordenador do 
Curso 

11% (3 alunos) dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Disponibilizar mais horário para atendimento na coordenação. Com o novo 
sistema será possível responder melhor às solicitações dos alunos, referente 
a boletos e financeiro.  

À realizar 

Empenho do 
Coordenador 
para auxiliar os 
alunos em suas 

25% dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos.  

Acompanhar os alunos até o final do processo e encaminhá-lo para os setores 
responsáveis caso seja necessário.  

À realizar 
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dificuldades 
acadêmicas 

Prestação de 
informações, 
esclarecimentos e 
orientações aos 
alunos pelo 
Coordenador 

15% (4 alunos) dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Acompanhar os alunos até o final do processo e encaminhá-lo para os setores 
responsáveis caso seja necessário. 

À realizar 

Satisfação nos 
serviços 
acadêmicos 
presenciais nas 
Coordenações 

10% (3 alunos) dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Orientar os auxiliares de coordenação sobre todas as especificidades do 
curso para que eles possam esclarecer aos alunos e assim otimizar os serviços 
acadêmicos solicitados.  

À realizar 

 

CURSO TEC. ESTÉTICA E COSMÉTICA COORDENADOR  PAULO ADRIAN 
 

INDICADORES RESULTADOS RELEVANTES  AÇÕES DE MELHORIAS PROPOSTAS STATUS 

Satisfação com o Curso 12% (42 alunos) dos respondentes 
afirmaram estar insatisfeitos ou muito 
insatisfeitos. 

Realizar mais visitas em sala de aula. Aumentar e monitorar as aulas práticas, 
visitas técnicas e atendimento clínico. 

Á realizar 

Satisfação com as 
disciplinas EaD 

46% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos 

Solicitar ao professor de disciplina presencial do período motivar os alunos 
no cumprimento das atividades EAD. Selecionar monitores de DOL. 
Divulgação de calendário das atividades e sugerir melhorias no 
agendamento das provas.  

Á realizar 

Satisfação da qualidade 
do conteúdo das aulas 
virtuais  

30% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos 

Sugerir revisão do conteúdo didático das DOL e solicitar mais apoio dos 
professores online e alunos monitores de DOL.  

À realizar 

Satisfação dos recursos 
multimídias das aulas 
virtuais 

30% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos 

Sugerir revisão do conteúdo didático. À realizar 
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Satisfação com os 
Tutores online e 
presenciais 

22% dos respondentes responderam estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. Alunos 
relatam não obter respostas dos professores 
tutores.  

Sugerir alocação dos tutores presenciais.  À realizar 

Satisfação com a 
comunicação durante os 
fóruns online 

23% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. Alunos 
relatam não obter respostas dos professores 
tutores. 

Sugerir alocação dos tutores presenciais.  À realizar 

Satisfação com Suporte 
dos tutoriais do 
Blackboard 

21% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. Alunos 
relatam não obter respostas dos professores 
tutores. 

Sugerir alocação dos tutores presenciais.  À realizar 

Satisfação com a 
coerência entre as 
disciplinas online e 
presenciais 

27% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Apresentar a matriz curricular aos embaixadores para divulgarem a 
importância e a coerência destas disciplinas. Sugerir que seja disponibilizado 
aos professores presenciais o material e plano de ensino das DOL.  

À realizar 

Satisfação com o 
Coordenador do Curso 

7% (24 respondentes) dos alunos informaram 
estar muito insatisfeitos ou insatisfeitos.  

Realizar mais visitas em sala de aula e apresentar na aula inaugural o 
planejamento da coordenação.   

À realizar 

Disponibilidade de 
atendimento ao aluno 
pelo Coordenador do 
Curso 

14% dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Realizar mais visitas em sala de aula e apresentar na aula inaugural os 
horários disponíveis para atendimento na coordenação.  

À realizar 

Cordialidade do 
Coordenador do Curso 

13% (45 alunos) dos respondentes afirmaram 
estar insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Disponibilizar mais horário para atendimento na coordenação. Com o novo 
sistema será possível responder melhor às solicitações dos alunos. 

À realizar 

Empenho do 
Coordenador para 
auxiliar os alunos em 
suas dificuldades 
acadêmicas 

14% dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos.  

Acompanhar os alunos até o final do processo e encaminhá-lo para os setores 
responsáveis caso seja necessário.  

Em andamento 

Prestação de 
informações, 
esclarecimentos e 

13% dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Acompanhar os alunos até o final do processo e encaminhá-lo para os setores 
responsáveis caso seja necessário. 

E andamento 
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orientações aos alunos 
pelo Coordenador 

Satisfação nos serviços 
acadêmicos presenciais 
nas Coordenações 

10% dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Orientar os auxiliares de coordenação sobre todas as especificidades do 
curso para que eles possam esclarecer aos alunos e assim otimizar os serviços 
acadêmicos solicitados.  

Em andamento 

 

CURSO ODONTOLOGIA COORDENADOR  GLAUBER PALMA 
 

INDICADORES RESULTADOS RELEVANTES  AÇÕES DE MELHORIAS PROPOSTAS STATUS 

Satisfação com o 
Curso 

10% dos alunos (4 respondentes) informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos 

Realizar mais visitas em sala de aula. Á realizar 

Satisfação com as 
disciplinas EaD 

39% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos 

Monitor de DOL. Divulgação de calendário das atividades e sugerir melhorias 
no agendamento das provas.  

Á realizar 

Satisfação da 
qualidade do 
conteúdo das 
aulas virtuais  

27% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos 

Sugerir revisão do conteúdo didático das DOL e solicitar mais apoio dos 
professores online.  

Em andamento 

Satisfação dos 
recursos 
multimídias das 
aulas virtuais 

27% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos 

Sugerir revisão do conteúdo didático. Em andamento 

Satisfação com os 
Tutores online e 
presenciais 

43% dos respondentes responderam estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. Alunos relatam 
não obter respostas dos professores tutores.  

Sugerir alocação dos tutores presenciais.  À realizar 

Satisfação com a 
comunicação 
durante os fóruns 
online 

43% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. Alunos relatam 
não obter respostas dos professores tutores. 

Sugerir alocação dos tutores presenciais.  À realizar 

Satisfação com 
Suporte dos 

40% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. Alunos relatam 
não obter respostas dos professores tutores. 

Sugerir alocação dos tutores presenciais.  À realizar 
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tutoriais do 
Blackboard 

Satisfação com a 
coerência entre as 
disciplinas online 
e presenciais 

30% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Apresentar a matriz curricular aos embaixadores para divulgarem a 
importância e a coerência destas disciplinas. Sugerir que seja disponibilizado 
aos professores presenciais o material e plano de ensino das DOL.  

À realizar 

Satisfação com o 
Coordenador do 
Curso 

8.73% (3 respondentes) dos alunos informaram 
estar insatisfeitos ou muito insatisfeitos.  

Realizar mais visitas em sala de aula e apresentar na aula inaugural o 
planejamento da coordenação.  

À realizar 

Disponibilidade 
de atendimento 
ao aluno pelo 
Coordenador do 
Curso 

18% dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Realizar mais visitas em sala de aula e apresentar na aula inaugural os 
horários disponíveis para atendimento na coordenação.  

À realizar 

Cordialidade do 
Coordenador do 
Curso 

15% (6 alunos) dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Disponibilizar mais horário para atendimento na coordenação.  À realizar 

Empenho do 
Coordenador 
para auxiliar os 
alunos em suas 
dificuldades 
acadêmicas 

18% dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos.  

Acompanhar os alunos até o final do processo e encaminhá-lo para os setores 
responsáveis caso seja necessário.  

À realizar 

Prestação de 
informações, 
esclarecimentos e 
orientações aos 
alunos pelo 
Coordenador 

15% (6 alunos) dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Acompanhar os alunos até o final do processo e encaminhá-lo para os setores 
responsáveis caso seja necessário. 

À realizar 

Satisfação nos 
serviços 
acadêmicos 

13% (5 alunos) dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Orientar os auxiliares de coordenação sobre todas as especificidades do 
curso para que eles possam esclarecer aos alunos e assim otimizar os serviços 
acadêmicos solicitados.  

À realizar 
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presenciais nas 
Coordenações 

 

CURSO FONOAUDIOLOGIA COORDENADORA IVY DIAS 
 

INDICADORES RESULTADOS RELEVANTES  AÇÕES DE MELHORIAS PROPOSTAS STATUS 

Satisfação com o 
Curso 

7% (5 alunos) dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Realizar mais visitas em sala de aula. Aumentar e monitorar as aulas práticas, 
visitas técnicas e atendimento clínico. 

Á realizar 

Satisfação com as 
disciplinas EaD 

41% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos 

Solicitar ao professor de disciplina presencial do período motivar os alunos 
no cumprimento das atividades EAD. Selecionar monitores de DOL. 
Divulgação de calendário das atividades e sugerir melhorias no 
agendamento das provas.  

Á realizar 

Satisfação da 
qualidade do 
conteúdo das 
aulas virtuais  

22% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos 

Sugerir revisão do conteúdo didático das DOL e solicitar mais apoio dos 
professores online e alunos monitores de DOL.  

À realizar 

Satisfação dos 
recursos 
multimídias das 
aulas virtuais 

20% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos 

Sugerir revisão do conteúdo didático. À realizar 

Satisfação com os 
Tutores online e 
presenciais 

25% dos respondentes responderam estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. Alunos relatam 
não obter respostas dos professores tutores.  

Sugerir alocação dos tutores presenciais.  À realizar 

Satisfação com a 
comunicação 
durante os fóruns 
online 

23% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. Alunos relatam 
não obter respostas dos professores tutores. 

Sugerir alocação dos tutores presenciais.  À realizar 

Satisfação com 
Suporte dos 
tutoriais do 
Blackboard 

22% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. Alunos relatam 
não obter respostas dos professores tutores. 

Sugerir alocação dos tutores presenciais.  À realizar 
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Satisfação com a 
coerência entre as 
disciplinas online 
e presenciais 

23% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Apresentar a matriz curricular aos embaixadores para divulgarem a 
importância e a coerência destas disciplinas. Sugerir que seja disponibilizado 
aos professores presenciais o material e plano de ensino das DOL.  

À realizar 

Satisfação com o 
Coordenador do 
Curso 

1,2% (1 respondente) dos alunos informou estar 
muito insatisfeito.  

Realizar mais visitas em sala de aula e apresentar na aula inaugural o 
planejamento da coordenação.  Apresentação do Regimento Interno e 
Manual do Aluno. 

À realizar 

Disponibilidade 
de atendimento 
ao aluno pelo 
Coordenador do 
Curso 

18% dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Realizar mais visitas em sala de aula e apresentar na aula inaugural os 
horários disponíveis para atendimento na coordenação. E atendimento 
mesmo em horário não agendado. 

À realizar 

Cordialidade do 
Coordenador do 
Curso 

21% (17 alunos) dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Disponibilizar mais horário para atendimento na coordenação. Com o novo 
sistema será possível responder melhor às solicitações dos alunos. 

À realizar 

Empenho do 
Coordenador 
para auxiliar os 
alunos em suas 
dificuldades 
acadêmicas 

23% dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos.  

Acompanhar os alunos até o final do processo e encaminhá-lo para os setores 
responsáveis caso seja necessário.  

Em andamento 

Prestação de 
informações, 
esclarecimentos e 
orientações aos 
alunos pelo 
Coordenador 

21% dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Acompanhar os alunos até o final do processo e encaminhá-lo para os setores 
responsáveis caso seja necessário. 

E andamento 

Satisfação nos 
serviços 
acadêmicos 
presenciais nas 
Coordenações 

12% (9 alunos) dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Orientar os auxiliares de coordenação sobre todas as especificidades do 
curso para que eles possam esclarecer aos alunos e assim otimizar os serviços 
acadêmicos solicitados.  

Em andamento 
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 CURSO FISIOTERAPIA COORDENADORA BARBARA BAHIA 
 

INDICADORES RESULTADOS RELEVANTES  AÇÕES DE MELHORIAS PROPOSTAS STATUS 

Satisfação com o 
Curso 

7% (28 alunos) dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Realizar mais visitas em sala de aula. Aumentar e monitorar as aulas práticas 
e qualidade dos banheiros. 

Á realizar 

Satisfação com as 
disciplinas EaD 

52,5% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos 

Solicitar ao professor de disciplina presencial do período motivar os alunos 
no cumprimento das atividades EAD. Selecionar monitores de DOL. 
Divulgação de calendário das atividades e sugerir melhorias no 
agendamento das provas.  

Á realizar 

Satisfação da 
qualidade do 
conteúdo das 
aulas virtuais  

35% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos 

Sugerir revisão do conteúdo didático das DOL e solicitar mais apoio dos 
professores online.  

Em andamento 

Satisfação dos 
recursos 
multimídias das 
aulas virtuais 

35% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos 

Sugerir revisão do conteúdo didático. Em andamento 

Satisfação com os 
Tutores online e 
presenciais 

30% dos respondentes responderam estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. Alunos relatam 
não obter respostas dos professores tutores.  

Sugerir alocação dos tutores presenciais.  À realizar 

Satisfação com a 
comunicação 
durante os fóruns 
online 

30% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. Alunos relatam 
não obter respostas dos professores tutores. 

Sugerir alocação dos tutores presenciais.  À realizar 

Satisfação com 
Suporte dos 

30% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. Alunos relatam 
não obter respostas dos professores tutores. 

Sugerir alocação dos tutores presenciais.  À realizar 
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tutoriais do 
Blackboard 

Satisfação com a 
coerência entre as 
disciplinas online 
e presenciais 

30% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Apresentar a matriz curricular aos embaixadores para divulgarem a 
importância e a coerência destas disciplinas. Sugerir que seja disponibilizado 
aos professores presenciais o material e plano de ensino das DOL.  

À realizar 

Satisfação com o 
Coordenador do 
Curso 

6% (24 respondentes) dos alunos informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos.  

Troca de corpo docente. Realizar mais visitas em sala de aula e apresentar 
na aula inaugural o planejamento da coordenação.   

À realizar 

Disponibilidade 
de atendimento 
ao aluno pelo 
Coordenador do 
Curso 

10% dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Realizar mais visitas em sala de aula e apresentar na aula inaugural os 
horários disponíveis para atendimento na coordenação.  

À realizar 

Cordialidade do 
Coordenador do 
Curso 

12% (48 alunos) dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Disponibilizando mais atenção e tempo no atendimento do aluno, 
individualmente. Disponibilizar mais horário para atendimento na 
coordenação. Com o novo sistema será possível responder melhor às 
solicitações dos alunos, referente a boletos e financeiro.  

À realizar 

Empenho do 
Coordenador 
para auxiliar os 
alunos em suas 
dificuldades 
acadêmicas 

14% dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos.  

Acompanhar os alunos até o final do processo e encaminhá-lo para os setores 
responsáveis caso seja necessário.  

À realizar 

Prestação de 
informações, 
esclarecimentos e 
orientações aos 
alunos pelo 
Coordenador 

13% dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Acompanhar os alunos até o final do processo e encaminhá-lo para os setores 
responsáveis caso seja necessário. 

À realizar 

Satisfação nos 
serviços 
acadêmicos 

9,7% dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Orientar os auxiliares de coordenação sobre todas as especificidades do 
curso para que eles possam esclarecer aos alunos e assim otimizar os serviços 
acadêmicos solicitados.  

À realizar 
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presenciais nas 
Coordenações 

 

 

 

CURSO NUTRIÇÃO COORDENADORA RITA DE CASSIA DA MATA 
 

INDICADORES RESULTADOS RELEVANTES  AÇÕES DE MELHORIAS PROPOSTAS STATUS 

Satisfação com o 
Curso 

9% (14 alunos) dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Troca do corpo docente e implementação dos cursos de férias. Realizar mais 
visitas em sala de aula. Aumentar e monitorar as aulas práticas. 

Á realizar 

Satisfação com as 
disciplinas EaD 

47,3% (73 alunos) dos respondentes informaram 
estar insatisfeitos ou muito insatisfeitos 

Solicitar ao professor de disciplina presencial do período motivar os alunos 
no cumprimento das atividades EAD. Selecionar monitores de DOL. 
Divulgação de calendário das atividades e sugerir melhorias no 
agendamento das provas.  

Á realizar 

Satisfação da 
qualidade do 
conteúdo das 
aulas virtuais  

40% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos 

Sugerir revisão do conteúdo didático das DOL e solicitar mais apoio dos 
professores online.  

Em andamento 

Satisfação dos 
recursos 
multimídias das 
aulas virtuais 

44% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos 

Sugerir revisão do conteúdo didático. Em andamento 

Satisfação com os 
Tutores online e 
presenciais 

43% dos respondentes responderam estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. Alunos relatam 
não obter respostas dos professores tutores.  

Sugerir alocação dos tutores presenciais.  À realizar 

Satisfação com a 
comunicação 
durante os fóruns 
online 

44% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. Alunos relatam 
não obter respostas dos professores tutores. 

Sugerir alocação dos tutores presenciais.  À realizar 
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Satisfação com 
Suporte dos 
tutoriais do 
Blackboard 

43% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. Alunos relatam 
não obter respostas dos professores tutores. 

Sugerir alocação dos tutores presenciais.  À realizar 

Satisfação com a 
coerência entre as 
disciplinas online 
e presenciais 

41% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Apresentar a matriz curricular aos embaixadores para divulgarem a 
importância e a coerência destas disciplinas. Sugerir que seja disponibilizado 
aos professores presenciais o material e plano de ensino das DOL.  

À realizar 

Satisfação com o 
Coordenador do 
Curso 

2% (3 respondentes) dos alunos informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos.  

Realizar mais visitas em sala de aula e apresentar na aula inaugural o 
planejamento da coordenação.   

À realizar 

Disponibilidade 
de atendimento 
ao aluno pelo 
Coordenador do 
Curso 

21% dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Realizar mais visitas em sala de aula e apresentar na aula inaugural os 
horários disponíveis para atendimento na coordenação.  

À realizar 

Cordialidade do 
Coordenador do 
Curso 

22% dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Disponibilizar mais horário para atendimento na coordenação. Com o novo 
sistema será possível responder melhor às solicitações dos alunos, referente 
a boletos e financeiro.  

À realizar 

Empenho do 
Coordenador 
para auxiliar os 
alunos em suas 
dificuldades 
acadêmicas 

17% dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos.  

Acompanhar os alunos até o final do processo e encaminhá-lo para os setores 
responsáveis caso seja necessário.  

À realizar 

Prestação de 
informações, 
esclarecimentos e 
orientações aos 
alunos pelo 
Coordenador 

23% dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Acompanhar os alunos até o final do processo e encaminhá-lo para os setores 
responsáveis caso seja necessário. 

À realizar 
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Satisfação nos 
serviços 
acadêmicos 
presenciais nas 
Coordenações 

8% dos respondentes afirmaram estar insatisfeitos 
ou muito insatisfeitos. 

Orientar os auxiliares de coordenação sobre todas as especificidades do 
curso para que eles possam esclarecer aos alunos e assim otimizar os serviços 
acadêmicos solicitados.  

Em andamento 

 

 

 

CURSO BIOMEDICINA COORDENADORA RENATA GALVÃO 
 

INDICADORES RESULTADOS RELEVANTES  AÇÕES DE MELHORIAS PROPOSTAS STATUS 

Satisfação com o 
Curso 

8% dos respondentes afirmaram estar insatisfeitos 
ou muito insatisfeitos. 

Realizar mais visitas em sala de aula. Aumentar e monitorar as aulas práticas 
e visita técnica. Uso de amostra biológica nas aulas práticas.  

Á realizar 

Satisfação com as 
disciplinas EaD 

51% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos 

Solicitar ao professor de disciplina presencial do período motivar os alunos 
no cumprimento das atividades EAD. Selecionar monitores de DOL. 
Divulgação de calendário das atividades e sugerir melhorias no 
agendamento das provas.  

Á realizar 

Satisfação da 
qualidade do 
conteúdo das 
aulas virtuais  

43% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos 

Sugerir revisão do conteúdo didático das DOL e solicitar mais apoio dos 
professores online e alunos monitores de DOL.  

À realizar 

Satisfação dos 
recursos 
multimídias das 
aulas virtuais 

40% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos 

Sugerir revisão do conteúdo didático. À realizar 

Satisfação com os 
Tutores online e 
presenciais 

42% dos respondentes responderam estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. Alunos relatam 
não obter respostas dos professores tutores.  

Sugerir alocação dos tutores presenciais.  À realizar 
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Satisfação com a 
comunicação 
durante os fóruns 
online 

41% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. Alunos relatam 
não obter respostas dos professores tutores. 

Sugerir alocação dos tutores presenciais.  À realizar 

Satisfação com 
Suporte dos 
tutoriais do 
Blackboard 

40% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. Alunos relatam 
não obter respostas dos professores tutores. 

Sugerir alocação dos tutores presenciais.  À realizar 

Satisfação com a 
coerência entre as 
disciplinas online 
e presenciais 

42% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Apresentar a matriz curricular aos embaixadores para divulgarem a 
importância e a coerência destas disciplinas. Sugerir que seja disponibilizado 
aos professores presenciais o material e plano de ensino das DOL.  

À realizar 

Satisfação com o 
Coordenador do 
Curso 

4% dos alunos informaram estar insatisfeitos ou 
muito insatisfeito.  

Realizar mais visitas em sala de aula e apresentar na aula inaugural o 
planejamento da coordenação.  Apresentação do Regimento Interno e 
Manual do Aluno. 

À realizar 

Disponibilidade 
de atendimento 
ao aluno pelo 
Coordenador do 
Curso 

12% dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Realizar mais visitas em sala de aula e apresentar na aula inaugural os 
horários disponíveis para atendimento na coordenação. E atendimento 
mesmo em horário não agendado. 

À realizar 

Cordialidade do 
Coordenador do 
Curso 

11% (17 alunos) dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Disponibilizar mais horário para atendimento na coordenação. Com o novo 
sistema será possível responder melhor às solicitações dos alunos. 

À realizar 

Empenho do 
Coordenador 
para auxiliar os 
alunos em suas 
dificuldades 
acadêmicas 

10% dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos.  

Acompanhar os alunos até o final do processo e encaminhá-lo para os setores 
responsáveis caso seja necessário.  

Em andamento 

Prestação de 
informações, 
esclarecimentos e 

10% dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Acompanhar os alunos até o final do processo e encaminhá-lo para os setores 
responsáveis caso seja necessário. 

E andamento 
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orientações aos 
alunos pelo 
Coordenador 

Satisfação nos 
serviços 
acadêmicos 
presenciais nas 
Coordenações 

10% dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Orientar os auxiliares de coordenação sobre todas as especificidades do 
curso para que eles possam esclarecer aos alunos e assim otimizar os serviços 
acadêmicos solicitados.  

Em andamento 

 

 

 

CURSO CIÊNCIAS BIOLÓGICAS COORDENADORA ELIANE CARVALHO 
 

INDICADORES RESULTADOS RELEVANTES  AÇÕES DE MELHORIAS PROPOSTAS STATUS 

Satisfação com o 
Curso 

6% dos respondentes afirmaram estar insatisfeitos 
ou muito insatisfeitos. 

Realizar mais visitas em sala de aula. Aumentar e monitorar as aulas práticas. Á realizar 

Satisfação com as 
disciplinas EaD 

55% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos 

Solicitar ao professor de disciplina presencial do período motivar os alunos 
no cumprimento das atividades EAD. Selecionar monitores de DOL. 
Divulgação de calendário das atividades e sugerir melhorias no 
agendamento das provas.  

Á realizar 

Satisfação da 
qualidade do 
conteúdo das 
aulas virtuais  

33% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos 

Sugerir revisão do conteúdo didático das DOL e solicitar mais apoio dos 
professores online e alunos monitores de DOL.  

À realizar 

Satisfação dos 
recursos 
multimídias das 
aulas virtuais 

30% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos 

Sugerir revisão do conteúdo didático. À realizar 
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Satisfação com os 
Tutores online e 
presenciais 

31% dos respondentes responderam estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. Alunos relatam 
não obter respostas dos professores tutores.  

Sugerir alocação dos tutores presenciais.  À realizar 

Satisfação com a 
comunicação 
durante os fóruns 
online 

28% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. Alunos relatam 
não obter respostas dos professores tutores. 

Sugerir alocação dos tutores presenciais.  À realizar 

Satisfação com 
Suporte dos 
tutoriais do 
Blackboard 

30% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. Alunos relatam 
não obter respostas dos professores tutores. 

Sugerir alocação dos tutores presenciais.  À realizar 

Satisfação com a 
coerência entre as 
disciplinas online 
e presenciais 

29% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Apresentar a matriz curricular aos embaixadores para divulgarem a 
importância e a coerência destas disciplinas. Sugerir que seja disponibilizado 
aos professores presenciais o material e plano de ensino das DOL.  

À realizar 

Satisfação com o 
Coordenador do 
Curso 

18% dos alunos informou estar muito insatisfeito.  Realizar mais visitas em sala de aula e apresentar na aula inaugural o 
planejamento da coordenação.  Apresentação do Regimento Interno e 
Manual do Aluno. 

À realizar 

Disponibilidade 
de atendimento 
ao aluno pelo 
Coordenador do 
Curso 

12% dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Realizar mais visitas em sala de aula e apresentar na aula inaugural os 
horários disponíveis para atendimento na coordenação. E atendimento 
mesmo em horário não agendado. 

À realizar 

Cordialidade do 
Coordenador do 
Curso 

7% dos respondentes afirmaram estar insatisfeitos 
ou muito insatisfeitos. 

Disponibilizar mais horário para atendimento na coordenação. Com o novo 
sistema será possível responder melhor às solicitações dos alunos. 

À realizar 

Empenho do 
Coordenador 
para auxiliar os 
alunos em suas 
dificuldades 
acadêmicas 

10% dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos.  

Acompanhar os alunos até o final do processo e encaminhá-lo para os setores 
responsáveis caso seja necessário.  

Em andamento 
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Prestação de 
informações, 
esclarecimentos e 
orientações aos 
alunos pelo 
Coordenador 

12% dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Acompanhar os alunos até o final do processo e encaminhá-lo para os setores 
responsáveis caso seja necessário. 

E andamento 

Satisfação nos 
serviços 
acadêmicos 
presenciais nas 
Coordenações 

10% dos respondentes afirmaram estar muito 
insatisfeitos. 

Orientar os auxiliares de coordenação sobre todas as especificidades do 
curso para que eles possam esclarecer aos alunos e assim otimizar os serviços 
acadêmicos solicitados.  

Em andamento 

 

 

 

CURSO MEDICINA VETERINÁRIA COORDENADOR (A) PRISCILA LEITE 
 

INDICADORES RESULTADOS RELEVANTES  AÇÕES DE MELHORIAS PROPOSTAS STATUS 

Satisfação com o 
Curso 

27% (42 alunos) dos respondentes afirmaram 
estar insatisfeitos ou muito insatisfeitos. Houve 
mudança de coordenador 3 vezes em 2 
semestres.  

Realizar mais visitas em sala de aula. Aumentar e monitorar as aulas práticas. Á realizar 

Satisfação com as 
disciplinas EaD 

65% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos 

Solicitar ao professor de disciplina presencial do período motivar os alunos 
no cumprimento das atividades EAD. Selecionar monitores de DOL. 
Divulgação de calendário das atividades e sugerir melhorias no 
agendamento das provas.  

Á realizar 

Satisfação da 
qualidade do 
conteúdo das aulas 
virtuais  

46% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos 

Sugerir revisão do conteúdo didático das DOL e solicitar mais apoio dos 
professores online e alunos monitores de DOL.  

À realizar 
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Satisfação dos 
recursos 
multimídias das 
aulas virtuais 

45% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos 

Sugerir revisão do conteúdo didático. À realizar 

Satisfação com os 
Tutores online e 
presenciais 

47% dos respondentes responderam estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. Alunos 
relatam não obter respostas dos professores 
tutores.  

Sugerir alocação dos tutores presenciais.  À realizar 

Satisfação com a 
comunicação 
durante os fóruns 
online 

45% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. Alunos 
relatam não obter respostas dos professores 
tutores. 

Sugerir alocação dos tutores presenciais.  À realizar 

Satisfação com 
Suporte dos 
tutoriais do 
Blackboard 

45% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. Alunos 
relatam não obter respostas dos professores 
tutores. 

Sugerir alocação dos tutores presenciais.  À realizar 

Satisfação com a 
coerência entre as 
disciplinas online e 
presenciais 

46% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Apresentar a matriz curricular aos embaixadores para divulgarem a 
importância e a coerência destas disciplinas. Sugerir que seja disponibilizado 
aos professores presenciais o material e plano de ensino das DOL.  

À realizar 

Satisfação com o 
Coordenador do 
Curso 

15% (23 respondentes) dos alunos informaram 
estar insatisfeitos ou muito insatisfeito.  

Realizar mais visitas em sala de aula e apresentar na aula inaugural o 
planejamento da coordenação.   

À realizar 

Disponibilidade de 
atendimento ao 
aluno pelo 
Coordenador do 
Curso 

25% dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Realizar mais visitas em sala de aula e apresentar na aula inaugural os 
horários disponíveis para atendimento na coordenação. E atendimento 
mesmo em horário não agendado. 

À realizar 

Cordialidade do 
Coordenador do 
Curso 

9% (14 alunos) dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Disponibilizar mais horário para atendimento na coordenação. Com o novo 
sistema será possível responder melhor às solicitações dos alunos. 

À realizar 
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Empenho do 
Coordenador para 
auxiliar os alunos 
em suas 
dificuldades 
acadêmicas 

17% dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos.  

Acompanhar os alunos até o final do processo e encaminhá-lo para os setores 
responsáveis caso seja necessário.  

Em andamento 

Prestação de 
informações, 
esclarecimentos e 
orientações aos 
alunos pelo 
Coordenador 

22% dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Acompanhar os alunos até o final do processo e encaminhá-lo para os setores 
responsáveis caso seja necessário. 

E andamento 

Satisfação nos 
serviços 
acadêmicos 
presenciais nas 
Coordenações 

20% dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Orientar os auxiliares de coordenação sobre todas as especificidades do 
curso para que eles possam esclarecer aos alunos e assim otimizar os serviços 
acadêmicos solicitados.  

Em andamento 

 

CURSO EDUCAÇÃO FÍSICA BCH COORDENADOR  ROGÉRIO MARCHIORETTO 
 

INDICADORES RESULTADOS RELEVANTES  AÇÕES DE MELHORIAS PROPOSTAS STATUS 

Satisfação com o 
Curso 

5% dos respondentes afirmaram estar insatisfeitos 
ou muito insatisfeitos.  

Realizar mais visitas em sala de aula. Aumentar e monitorar as aulas práticas. Á realizar 

Satisfação com as 
disciplinas EaD 

38% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos 

Solicitar ao professor de disciplina presencial do período motivar os alunos 
no cumprimento das atividades EAD. Selecionar monitores de DOL. 
Divulgação de calendário das atividades e sugerir melhorias no 
agendamento das provas.  

Á realizar 

Satisfação da 
qualidade do 
conteúdo das 
aulas virtuais  

27% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos 

Sugerir revisão do conteúdo didático das DOL e solicitar mais apoio dos 
professores online e alunos monitores de DOL.  

À realizar 



153 
 

Satisfação dos 
recursos 
multimídias das 
aulas virtuais 

27% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos 

Sugerir revisão do conteúdo didático. À realizar 

Satisfação com os 
Tutores online e 
presenciais 

20% dos respondentes responderam estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. Alunos relatam 
não obter respostas dos professores tutores.  

Sugerir alocação dos tutores presenciais.  À realizar 

Satisfação com a 
comunicação 
durante os fóruns 
online 

25% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. Alunos relatam 
não obter respostas dos professores tutores. 

Sugerir alocação dos tutores presenciais.  À realizar 

Satisfação com 
Suporte dos 
tutoriais do 
Blackboard 

22% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. Alunos relatam 
não obter respostas dos professores tutores. 

Sugerir alocação dos tutores presenciais.  À realizar 

Satisfação com a 
coerência entre as 
disciplinas online 
e presenciais 

30% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Apresentar a matriz curricular aos embaixadores para divulgarem a 
importância e a coerência destas disciplinas. Sugerir que seja disponibilizado 
aos professores presenciais o material e plano de ensino das DOL.  

À realizar 

Satisfação com o 
Coordenador do 
Curso 

8% dos alunos informaram estar insatisfeitos ou 
muito insatisfeito.  

Realizar mais visitas em sala de aula e apresentar na aula inaugural o 
planejamento da coordenação.   

À realizar 

Disponibilidade 
de atendimento 
ao aluno pelo 
Coordenador do 
Curso 

18% dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Realizar mais visitas em sala de aula e apresentar na aula inaugural os 
horários disponíveis para atendimento na coordenação. E atendimento 
mesmo em horário não agendado. 

À realizar 

Cordialidade do 
Coordenador do 
Curso 

7% dos respondentes afirmaram estar insatisfeitos 
ou muito insatisfeitos. 

Disponibilizar mais horário para atendimento na coordenação. Com o novo 
sistema será possível responder melhor às solicitações dos alunos. 

À realizar 

Empenho do 
Coordenador 

10% dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos.  

Acompanhar os alunos até o final do processo e encaminhá-lo para os setores 
responsáveis caso seja necessário.  

Em andamento 
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para auxiliar os 
alunos em suas 
dificuldades 
acadêmicas 

Prestação de 
informações, 
esclarecimentos e 
orientações aos 
alunos pelo 
Coordenador 

10% dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Acompanhar os alunos até o final do processo e encaminhá-lo para os setores 
responsáveis caso seja necessário. 

E andamento 

Satisfação nos 
serviços 
acadêmicos 
presenciais nas 
Coordenações 

5% dos respondentes afirmaram estar insatisfeitos 
ou muito insatisfeitos. 

Orientar os auxiliares de coordenação sobre todas as especificidades do 
curso para que eles possam esclarecer aos alunos e assim otimizar os serviços 
acadêmicos solicitados.  

Em andamento 

 

 

 

CURSO EDUCAÇÃO FÍSICA LICENCIATURA COORDENADOR  ROGERIO MARCHIORETTO 
 

INDICADORES RESULTADOS RELEVANTES  AÇÕES DE MELHORIAS PROPOSTAS STATUS 

Satisfação com o 
Curso 

5% dos respondentes afirmaram estar insatisfeitos 
ou muito insatisfeitos.  

Realizar mais visitas em sala de aula. Aumentar e monitorar as aulas práticas. Á realizar 

Satisfação com as 
disciplinas EaD 

38% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos 

Solicitar ao professor de disciplina presencial do período motivar os alunos 
no cumprimento das atividades EAD. Selecionar monitores de DOL. 
Divulgação de calendário das atividades e sugerir melhorias no 
agendamento das provas.  

Á realizar 

Satisfação da 
qualidade do 

27% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos 

Sugerir revisão do conteúdo didático das DOL e solicitar mais apoio dos 
professores online e alunos monitores de DOL.  

À realizar 
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conteúdo das 
aulas virtuais  

Satisfação dos 
recursos 
multimídias das 
aulas virtuais 

27% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos 

Sugerir revisão do conteúdo didático. À realizar 

Satisfação com os 
Tutores online e 
presenciais 

20% dos respondentes responderam estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. Alunos relatam 
não obter respostas dos professores tutores.  

Sugerir alocação dos tutores presenciais.  À realizar 

Satisfação com a 
comunicação 
durante os fóruns 
online 

25% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. Alunos relatam 
não obter respostas dos professores tutores. 

Sugerir alocação dos tutores presenciais.  À realizar 

Satisfação com 
Suporte dos 
tutoriais do 
Blackboard 

22% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. Alunos relatam 
não obter respostas dos professores tutores. 

Sugerir alocação dos tutores presenciais.  À realizar 

Satisfação com a 
coerência entre as 
disciplinas online 
e presenciais 

30% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Apresentar a matriz curricular aos embaixadores para divulgarem a 
importância e a coerência destas disciplinas. Sugerir que seja disponibilizado 
aos professores presenciais o material e plano de ensino das DOL.  

À realizar 

Satisfação com o 
Coordenador do 
Curso 

8% dos alunos informaram estar insatisfeitos ou 
muito insatisfeito.  

Realizar mais visitas em sala de aula e apresentar na aula inaugural o 
planejamento da coordenação.   

À realizar 

Disponibilidade 
de atendimento 
ao aluno pelo 
Coordenador do 
Curso 

18% dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Realizar mais visitas em sala de aula e apresentar na aula inaugural os 
horários disponíveis para atendimento na coordenação. E atendimento 
mesmo em horário não agendado. 

À realizar 

Cordialidade do 
Coordenador do 
Curso 

7% dos respondentes afirmaram estar insatisfeitos 
ou muito insatisfeitos. 

Disponibilizar mais horário para atendimento na coordenação. Com o novo 
sistema será possível responder melhor às solicitações dos alunos. 

À realizar 
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Empenho do 
Coordenador 
para auxiliar os 
alunos em suas 
dificuldades 
acadêmicas 

10% dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos.  

Acompanhar os alunos até o final do processo e encaminhá-lo para os setores 
responsáveis caso seja necessário.  

Em andamento 

Prestação de 
informações, 
esclarecimentos e 
orientações aos 
alunos pelo 
Coordenador 

10% dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Acompanhar os alunos até o final do processo e encaminhá-lo para os setores 
responsáveis caso seja necessário. 

E andamento 

Satisfação nos 
serviços 
acadêmicos 
presenciais nas 
Coordenações 

5% dos respondentes afirmaram estar insatisfeitos 
ou muito insatisfeitos. 

Orientar os auxiliares de coordenação sobre todas as especificidades do 
curso para que eles possam esclarecer aos alunos e assim otimizar os serviços 
acadêmicos solicitados.  

Em andamento 

 

 

 

CURSO PSICOLOGIA COORDENADOR  PAULO VICTOR TELES 
 

INDICADORES RESULTADOS RELEVANTES  AÇÕES DE MELHORIAS PROPOSTAS STATUS 

Satisfação com o Curso 10% (44 alunos) dos respondentes 
afirmaram estar insatisfeitos ou muito 
insatisfeitos. Alunos migraram de matriz 
curricular.  

Realizar mais visitas em sala de aula explicando as tratativas burocráticas. 
Aumentar e monitorar as aulas práticas.  

Á realizar 

Satisfação com as 
disciplinas EaD 

44,5% dos respondentes informaram 
estar insatisfeitos ou muito insatisfeitos 

Solicitar ao professor de disciplina presencial do período motivar os alunos 
no cumprimento das atividades EAD. Selecionar monitores de DOL. 

Á realizar 
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Divulgação de calendário das atividades e sugerir melhorias no 
agendamento das provas.  

Satisfação da qualidade do 
conteúdo das aulas virtuais  

30% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos 

Sugerir revisão do conteúdo didático das DOL e solicitar mais apoio dos 
professores online e alunos monitores de DOL.  

À realizar 

Satisfação dos recursos 
multimídias das aulas 
virtuais 

28% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos 

Sugerir revisão do conteúdo didático. À realizar 

Satisfação com os Tutores 
online e presenciais 

30% dos respondentes responderam 
estar insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 
Alunos relatam não obter respostas dos 
professores tutores.  

Sugerir alocação dos tutores presenciais.  À realizar 

Satisfação com a 
comunicação durante os 
fóruns online 

30% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 
Alunos relatam não obter respostas dos 
professores tutores. 

Sugerir alocação dos tutores presenciais.  À realizar 

Satisfação com Suporte 
dos tutoriais do Blackboard 

22% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 
Alunos relatam não obter respostas dos 
professores tutores. 

Sugerir alocação dos tutores presenciais.  À realizar 

Satisfação com a coerência 
entre as disciplinas online e 
presenciais 

40% dos respondentes informaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Apresentar a matriz curricular aos embaixadores para divulgarem a 
importância e a coerência destas disciplinas. Sugerir que seja disponibilizado 
aos professores presenciais o material e plano de ensino das DOL.  

À realizar 

Satisfação com o 
Coordenador do Curso 

8% (35 respondentes) dos alunos 
informaram estar insatisfeitos ou muito 
insatisfeitos.  

Realizar mais visitas em sala de aula e apresentar na aula inaugural o 
planejamento da coordenação.  Apresentação do Regimento Interno e 
Manual do Aluno.  

À realizar 

Disponibilidade de 
atendimento ao aluno pelo 
Coordenador do Curso 

11% dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Realizar mais visitas em sala de aula e apresentar na aula inaugural os 
horários disponíveis para atendimento na coordenação. E atendimento 
mesmo em horário não agendado. 

À realizar 

Cordialidade do 
Coordenador do Curso 

5% (22 alunos) dos respondentes 
afirmaram estar insatisfeitos ou muito 
insatisfeitos. 

Disponibilizar mais horário para atendimento na coordenação. Com o novo 
sistema será possível responder melhor às solicitações dos alunos. 

À realizar 
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Empenho do Coordenador 
para auxiliar os alunos em 
suas dificuldades 
acadêmicas 

10% dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos.  

Acompanhar os alunos até o final do processo e encaminhá-lo para os setores 
responsáveis caso seja necessário.  

Em andamento 

Prestação de informações, 
esclarecimentos e 
orientações aos alunos pelo 
Coordenador 

9% dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Acompanhar os alunos até o final do processo e encaminhá-lo para os setores 
responsáveis caso seja necessário. 

E andamento 

Satisfação nos serviços 
acadêmicos presenciais nas 
Coordenações 

13% dos respondentes afirmaram estar 
insatisfeitos ou muito insatisfeitos. 

Orientar os auxiliares de coordenação sobre todas as especificidades do 
curso para que eles possam esclarecer aos alunos e assim otimizar os serviços 
acadêmicos solicitados.  

Em andamento 
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INSTITUCIONAL 

INDICADORES RESULTADOS RELEVANTES  AÇÕES DE MELHORIAS PROPOSTAS STATUS 

Recomendação do 
UNINORTE 

Foram considerados 81,0% como aspecto 
em recomendar o Uninorte a amigos e 
familiares. 

Dar continuidade nas políticas e ações, buscando sempre atender de maneira 
satisfatória com plena satisfação. 

Em andamento 

Satisfação com o 
UNINORTE 

Excelente satisfação com os docentes. 
Sugestão de utilização de metodologias de 
ensino diferenciadas.  
 

Formação continuada EAD, incentivando à adoção de Metodologias Ativas 
de Aprendizagem nas aulas. 
 

Concluído 2019 

Custo benefício Aumentar as atividades voltadas a prática 
profissional  
 

Visitas técnicas;  
Estágios, NPJ, clínicas escolas.      

 
 
 
Concluído 2019 

Infraestrutura geral  1. Implantação dos CADs 
 

2. Adaptações para a Acessibilidade 
 

 

 

 

3. Catracas  
 

4. Aquisição de tomadas portáteis 
para áreas de convivência 

5. Construção da sala do Júri 
Simulado  
 

6. Reforma e Impermeabilização de 
telhados 

1.1. Atendimento às demandas de infraestrutura tanto do aluno quanto 
do docente, solucionado os problemas e direcionando as respostas; 

2.1. Estrutura está sendo adaptada à acessibilidade, tanto em espaços 
comuns quanto áreas administrativas, conforme plano de garantia 
plurianual da acessibilidade 

2.2. Instalação de Plataforma para Subsolo da Unidade 01 
 

3.1. Substituição gradativa de peças danificadas durante o período 
conforme Plano de substituição de peças 

4.1. Foram adquiridas novas tomadas para as áreas de convivência 
implantadas nas Unidades 1, 6 e 11. 

5.1. Solicitação realizada pelos alunos do Curso de Direito 
 

6.1. Reforma de Telhados necessária para atendimento manutenção 
interna de pintura e ambientes 

Concluído 
 
Em finalização 
 
 
Em andamento 
até 05/02/2020 
Em andamento 
até 05/02/2020 
Concluído 
 
Em andamento 
até 05/02/2020 
Em andamento 
até 05/02/2020 
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Infraestrutura  
Sala de Aula 

1. Pintura e reformas semestrais das 
salas de aula 

1.1. Periodicamente após o fim do semestre, as reformas são realizadas 
objetivando a atualização tecnológica e de conforto de salas de aula 
e corredores 

Em andamento 
até 15/02/2020 

Infraestrutura 
Laboratórios 

1. Pintura dos ambientes e Reforma 
do mobiliário existente 

1.1. Periodicamente a  

Infraestrutura Banheiros 1. Troca de Porta Saboneteiras, Papel 
Higiênico e louças sanitárias  

2. Instalação de banheiros Familiares 
e Fraldários em áreas de 
atendimento 

3. Implantação de WC acessíveis na 
Biblioteca da U01 (Subsolo) 

1.1. Troca realizada em todos os banheiros das Unidades 
2.1. Instalação atende às áreas de atendimento da Unidade Centro em 

2019 e em 2020 para demais Campi 
3.1. Conforme plano de garantia plurianual da acessibilidade 

Em andamento 
até 05/06/2020 

Infraestrutura 
Estacionamentos 

1. Modernização e Integração de todo 
sistema de Segurança Eletrônica 

2. Conserto de Cancelas 

1.1. NSI implementa a modernização de câmeras e centrais de 
monitoramento interligado à SSP-AM 

1.2. Reforma de Cancelas realizada após início das férias acadêmicas 

Em andamento 
até 05/02/2020 
Em andamento 
até 05/02/2020 

Infraestrutura  
Wi Fi 

Ampliação do link de internet 
Unificação de acessos com um mesmo 
usuário 

Comunicação ampliada sobre as melhorias, aumentando a satisfação dos 
alunos e docentes. 

Implantação em 
2019 

Infraestrutura 
Biblioteca 

Criação da Biblioteca na Unidade 1. 
Padronização de acessibilidade em todas as 
bibliotecas 

Atendimento acessível para deficientes 
Ampliação de atendimento. 

Implantação em 
2018 e 2019 

Satisfação com o 
Blackboard/ Facilidade de 
acesso do Blackboard/ 
Facilidade de upload e 
download do Blackboard/ 
Navegabilidade do 
Blackboard/ Fóruns de 
discussão online do 
Blackboard/ Provas e testes 
online do Blackboard 

Crescimento quanto a satisfação com 
Blackboard. 
Acompanhamento de 35 monitores 
tecnológicos 
Sistema de agendamento virtual 
 

Agenda de ambientações para turmas de calouros 
Lançamento do edital de monitoria tecnológica 
 

Implantação em 
2018 e 2019 
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Satisfação com o CAA – 
Centro de Atendimento 
ao Aluno 

 Capacitação dos Funcionários  -Realização de treinamentos. 
-Contratação de temporários. 
-Treinamento para atendimento ao público. 

Implantado 
desde 2018 

Satisfação com os 
Serviços de 
Empregabilidade 

-Ampliar a divulgação das oportunidades 
de estágio e emprego. 
-Ampliar Convênios com instituições e/ou 
empresas, de modo a abarcar, de forma 
equitativa, os diferentes cursos de 
graduação ofertados pela Instituição. 
- Promoção de palestras sobre elaboração 
de currículos. 

- Renovação de convênios já estabelecidos e realização de outros. 
- Realização de workshops voltados para elaboração de currículos. 
-Aumento nas ofertas de estágios; 
-Processos de recrutamento e seleção para empresas tanto de estágio como 
de emprego; 
-Orientações para entrevistas de estágio e emprego; 
-Orientação na construção do currículo. 

 
 
Concluído 2019 

Satisfação com os 
Serviços de 
Internacionalidade 

- Ampliar convênios com instituições 
internacionais. 
- Promoção de eventos  

Realização de aulas espelhos com professores de outros países 
Promoção de eventos com a embaixada do Japão e França 

Concluído em 
2019 

Satisfação com o NAP – 
Núcleo de Atendimento 
Psicopedagógico 

- Divulgação das funções do NAP 
- Ampliar as ações de inclusão dos alunos 
portadores de deficiências. 
- Promoção de palestras e cursos voltados 
para as comunidades acadêmica e externa 
visando o esclarecimento dos direitos das 
pessoas com deficiência. 

- Ambientação docente e acolhida dos calouros; 
-Jornada pedagógica; 
-  Apresentação do NAP para a comunidade acadêmica. 
- Oferta de cursos gratuitos de Libras para os públicos interno e externo; 
organização de evento para discutir os direitos de pessoas com deficiência. 
 

 
Concluído 2019 

Satisfação com as 
informações e resultados 
a partir da CPA – 
Comissão Própria de 
Avaliação 

- Divulgação ampliada dos resultados da 
CPA 
 
 

Reunião com os NDE’s das escolas 
Participação da Jornada Pedagógica 
Plano de comunicação executado nas mídias sociais 
Devolutiva dos Coordenadores aos Professores 

Implantado em 
2019 
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Ao longo dos últimos anos, foi possível perceber que o processo de avaliação, muito 

mais que aferir a eficiência das atividades desenvolvidas, permite o autoconhecimento da 

instituição e contribui para dar visibilidade às mudanças que se fazem necessárias para se 

constituir uma Faculdade de qualidade, compromissada com o desenvolvimento social. A 

avaliação institucional é um processo global de reflexão e aprendizagem de toda a comunidade 

acadêmica, que se propõe a repensar suas ações de forma contínua e construir um projeto 

institucional auto orientado. 

Todo o trabalho de planejamento da instituição é resultante de trabalho em equipe 

que leva em conta a história da instituição, as avaliações realizadas no período de vigência do 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e que permitem detectar seus pontos fortes e 

fracos. É esse trabalho que viabiliza a definição dos objetivos e das metas da instituição. 

 A cada ano cresce o desafio da CPA no sentido de contribuir para a qualidade da 

educação superior e da identidade no âmbito institucional e da sociedade. O grande avanço 

evidencia-se na retroalimentação desse processo fornecendo informações para implantação de 

melhorias contínuas, tanto na área acadêmica quanto na área administrativa e da infraestrutura. 
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12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Auto avaliação Institucional “é um processo sistemático de identificação de 

méritos e de valores, de fatos e de expectativas; é uma atividade complexa que envolve: 

múltiplos instrumentos; diferentes momentos; diferentes agentes”. Sua finalidade maior é 

promover o desenvolvimento e a consolidação das instituições, elevando a qualidade de suas 

ações e produtos. 

Estamos certos que devemos rever os nossos procedimentos, de modo contínuo e 

persistente. Mas, diante do caminho já percorrido, podemos apontar ganhos efetivos, 

principalmente em relação ao conhecimento no que diz respeito aos procedimentos que regem 

a Auto avaliação Institucional. 

É preciso salientar que já existe um planejamento para o próximo ano, tendo 

passado por atividades de sensibilização, revisão do projeto de auto avaliação, elaboração de 

cronograma, discussão de orçamento, discussão de instrumentos de coleta de dados e pela 

primeira pesquisa, deste ano, envolvendo docentes e discentes. 

Em virtude da Instituição, ter recebido novos alunos, além de novos docentes, as 

ações de sensibilização serão focadas neste novo público. Esta sensibilização será composta de 

palestras informativas direcionadas aos novos professores e aos estudantes ingressantes da IES, 

divulgação de informações sobre a CPA e as diretrizes do SINAES no site institucional do 

UNINORTE e em murais internos. 

As ações da CPA do Uninorte consolidam um sistema de democratização da gestão, 

propiciando um sistema de Governança Corporativa na IES. 

 

 

 

 


