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1. APRESENTAÇÃO  

 

PÚBLICO ALVO: todo os docentes da modalidade Presencial e EAD, com 

vínculo ativo com a IES. 

 

PERÍODO DE APLICAÇÃO: de 20 de abril a 06 de maio de 2018. 

 

REPRESENTATIVIDADE: a participação foi voluntária e contou com a adesão 

de 197 professores, isso representa 50,5% dos 390 docentes que atuavam na 

IES no referido período. 

 

METODOLOGIA DA COLETA DE DADOS: aplicação de questionário eletrônico 

por meio do sistema AVA Univirtus. O instrumento foi composto de 63 questões, 

divididas em 08 blocos. O primeiro, composto por 05 perguntas, procurou 

identificar características do perfil socioeconômico do corpo docente, o segundo, 

contou com 10 questões voltadas para a avaliação do ambiente e condições de 

trabalho, em seguida foram apresentados 10 aspectos relacionados com a 

infraestrutura para que os professores avaliassem. No quarto bloco, sobre 

diferentes serviços prestados pela IES, os professores responderam a 07 

questões; o quinto bloco, também com 07 perguntas, foi dedicado à avaliação 

dos processos de comunicação e informação relacionados com os docentes. O 

último bloco procurou mensurar, por meio de 06 questões, a percepção que os 

professores possuem do corpo discente. Todas essas questões foram fechadas, 

apresentando uma escala de resposta para os respondentes, no primeiro bloco 

as respostas variavam de acordo com a pergunta, nos demais blocos os 

professores puderam avaliar os diferentes quesitos por meio da seguinte escala: 

 

Péssimo Ruim Regular Bom Excelente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Ela foi utilizada para calcular, por meio de média ponderada, o indicador de 

satisfação de cada quesito, e também, o geral da dimensão avaliada. Ao final, 
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foi apresentada ainda, uma questão aberta para que os docentes pudessem 

apresentar seus comentários sobre os diferentes temas abordados no processo 

avaliativo, ou qualquer outra questão que considerassem pertinente. 

 

 

2. CONSIDERAÇÕES DA CPA 

 

2.1 ESCALA  

Para que se compreenda as análises realizadas, a CPA adota a 

nomenclatura FRAGILIDADES E POTENCIALIDADES, observando a seguinte 

escala de análise:  

 Insatisfatório (fragilidade): indicador de satisfação de 1 a 7,0 pontos. 

 Parcialmente Satisfatório: indicador de satisfação de 7,1 a 8,0 pontos. 

 Satisfatório (potencialidade): indicador de satisfação de 8,1 a 10 pontos. 

 

2.2 PERFIL DOS RESPONDENTES  

No que se refere ao perfil socioeconômico levantado na pesquisa, 

constatou-se que dos 197 docentes do Centro Universitário Internacional – 

UNINTER que responderam à pesquisa, 99 (50,3%) são do sexo masculino e 98 

(49,7%) do sexo feminino. Do total mencionado de participantes, 37,6% se 

enquadram na faixa etária de 36 a 45 anos, 27,4% na faixa de 46 a 55 anos e 

21,8% na faixa de 26 a 35 anos. Quanto ao estado civil, os participantes da 

pesquisa são majoritariamente casados (57,9%), e quanto à renda familiar 

mensal, a participação foi mais acentuada (40,1%) pelos professores 

enquadrados na faixa de “mais de 5 até 10 salários mínimos”, em seguida, com 

29,9%, participaram os professores com renda familiar enquadrada na faixa 

“Mais de 10 até 15 salários mínimos”. 

No tocante ao perfil profissional, os dados da pesquisa indicam que a 

titulação acadêmica de 51,8% dos participantes é o Mestrado, de 25,9% o 

Doutorado e 22,3% a Especialização. Comparando esses dados amostrais com 

a totalização das faixas de escolaridade do corpo docente, repassadas pela 
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Gestão de Pessoas à CPA em fevereiro de 2018, durante o processo para a 

elaboração do Relatório de Autoavaliação 2017, observa-se uma grande 

similaridade (especialistas: 26,3%; mestres: 50,6%; doutores 23,2%), o que 

também serve para reforçar a efetividade da amostra da pesquisa e dos dados 

coletados por ela. 

No que se refere ao tempo de experiência profissional fora do magistério, 

verificou-se que a faixa com maior participação foi a “acima de 20 anos” (33,5%), 

seguida pela “menos de 5 anos” (19,3%) e “6 a 10 anos” (18,8%). Com relação 

ao tempo de experiência no magistério, a maior proporção entre os respondentes 

é daqueles que possuem de 6 a 10 anos de atuação (32,5%), seguidos dos 

enquadrados na faixa “menos de 5 anos” (29,9%). A maior parte dos 

participantes da pesquisa (61,4%), não possui outra forma de atuação 

profissional além da docência, e do conjunto total de docentes respondentes, 

79,2% atuam exclusivamente no UNINTER. 

O quadro de professores da IES é formado por profissionais que dizem se 

sentir prestigiados na sociedade pela atuação que possuem (89,3%), 

consideram-se motivados a investir na carreira docente (89,3%) e possuem 

habilidades para atuar em várias modalidades de ensino, pois 40,6% atuam no 

Presencial e EAD e 32,0% atuam em todas as modalidades de ensino 

(Presencial, EAD e Semipresencial). Dos docentes que atuam em apenas uma 

modalidade, verificou-se que: 

 5,1% atuam somente no presencial, 

 11,7% atuam somente na EAD, 

 0,0 % somente no semipresencial. 

 

A pesquisa também identificou que 44,2% dos respondentes não 

possuem outra atividade fora da IES e que 55,3% possuem acima de 22 horas 

semanais de dedicação às atividades docentes na instituição. Verificou-se ainda, 

que 34,0% possuem menos de dois anos de atividades no UNINTER, que 49,7% 

atuam ou já atuaram na pós-graduação da IES e que os cursos em que os 

respondentes mais atuam são: Pedagogia (18,8%), Administração (17,8%) e 

Engenharia de Produção (10,7%). 
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2.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE AS CONDIÇÕES PARA ATUAÇÃO DO 

DOCENTE 

Na parte da pesquisa relativa às “Condições Institucionais para a 

atuação docente”, foram apresentados 43 quesitos para avaliação dos 

professores, sendo que esses deveriam atribuir nota de 1 a 10 para cada um. 

Segundo o corpo docente da IES, os quesitos avaliados ficaram segmentados 

conforme a seguir: 

 

ESCALA DE ANÁLISE QUESITOS % 

Insatisfatório (fragilidade): de 1,0 a 7,0 pontos 3 7,0 

Parcialmente Satisfatório: 7,1 a 8,0 pontos. 25 58,1 

Satisfatório (potencialidade): 8,1 a 10 pontos 15 34,9 

 

Os três quesitos apontados como “fragilidade”, dois se referem ao corpo 

discente: Pontualidade dos alunos (6,7) e Preparação anterior dos alunos para 

frequentar a disciplina (6,2). A preparação anterior ou leitura/estudos de rotas e 

materiais disponibilizados é de fundamental importância para as modalidades 

presencial quadrimestral e semipresencial, para que os docentes consigam 

realizar as atividades programadas. Nesse sentido, é importante que haja ações 

no âmbito dos cursos, que reforcem a importância da preparação adequada dos 

discentes para as atividades das disciplinas. Cabe ressaltar que na avaliação do 

ano anterior os docentes já haviam classificados esses quesitos como 

fragilidade, assim a repetição, na presente avaliação, revela que as ações 

tomadas não surtiram efeitos que mudassem essa situação. O outro quesito, 

classificado como fragilidade foi as condições físicas das salas de aula, no grupo 

da Infraestrutura. 

Ao compararmos os anos de 2017 e 2018 vamos observar uma 

movimentação negativa dos indicadores, entre as faixas da escala de análise: 
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ESCALA DE ANÁLISE 2017 2018 Variação 

Insatisfatório (fragilidade) 4,7% 7,0% 48,9% 

Parcialmente Satisfatório 48,8% 58,1% 19,1% 

Satisfatório (potencialidade) 46,5% 34,9% -24,9% 

 

Pode-se observar que o corpo docente reduziu o seu nível de satisfação 

em alguns dos quesitos avaliados. Os quesitos que migram da situação de 

potencialidade em 2017 para parcialmente satisfatório em 2018 foram: 

 Respeito e reconhecimento por parte dos alunos 

 Salário compatível com as atribuições desempenhadas 

 Salário compatível com o que outras instituições oferecem 

 Oportunidades de ampliação da atuação profissional na Instituição 

 Serviços do atendimento acadêmico (controle de documentação) 

No que tange ao ambiente e condições de trabalho, os professores 

sinalizaram uma pequena queda no nível de satisfação quando comparadas as 

avaliações de 2017 e 2018, onde o indicador geral passou de 8,0 para 7,8. A 

maior satisfação dos docentes concentrou-se em dois quesitos: Respaldo 

institucional para o desenvolvimento do trabalho docente (8,1) e 

Reconhecimento do UNINTER como uma boa instituição de ensino (8,4). Os 

demais quesitos foram classificados como parcialmente satisfatório, sendo que 

a menor satisfação está no quesito Apoio à participação em eventos externos 

(7,1). 

Para verificarmos o comportamento histórico dessas avaliações, e melhor 

entendermos a opinião dos docentes, reunimos os dados desde 2015, quando 

se iniciou esta pesquisa, e assim efetuar uma análise mais abrangente. 
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 QUESITOS 2015 2016 2017 2018 MÉDIA D.P. C.V. 

Respeito e reconhecimento por parte dos 
alunos 

8,2 8,4 8,6 8,0 8,3 0,21 2,5% 

Reconhecimento do UNINTER como uma 
boa instituição de ensino 

8,1 8,0 8,6 8,4 8,3 0,24 2,9% 

Respaldo institucional para o 
desenvolvimento do trabalho docente 

8,3 7,9 8,5 8,1 8,2 0,22 2,7% 

Oportunidades de ampliação da atuação 
profissional na Instituição 

7,7 7,5 8,2 7,9 7,8 0,27 3,5% 

Salário compatível com o que outras 
instituições oferecem 

7,5 7,6 8,2 7,7 7,8 0,28 3,6% 

Salário compatível com as atribuições 
desempenhadas 

7,4 7,5 8,2 7,8 7,7 0,32 4,2% 

Políticas e ações acadêmico-administrativas 
de incentivo à formação e capacitação 

7,5 7,4 7,9 7,7 7,6 0,19 2,5% 

Apoio à realização de eventos internos 7,4 7,1 7,7 7,7 7,5 0,26 3,4% 

Políticas e ações acadêmico-administrativas 
de incentivo à pesquisa 

7,3 7,1 7,7 7,7 7,4 0,25 3,4% 

Benefícios compatíveis com o que outras 
instituições oferecem 

7,1 7,1 7,9 7,6 7,4 0,34 4,6% 

Políticas institucionais e ações de estímulo 
à difusão das produções acadêmicas 

7,0 7,1 7,6 7,5 7,3 0,27 3,7% 

Segurança e estabilidade na Instituição 7,0 6,8 7,6 7,5 7,2 0,33 4,6% 

Apoio à participação em eventos externos 6,3 6,3 7,3 7,1 6,8 0,46 6,8% 

MÉDIA 7,4 7,4 8,0 7,8 7,6 - - 

 

Conforme pode ser constatado, a tabela foi ordenada pela média obtida 

nos quatro anos de avaliação, iniciando pela de maior valor. Essas médias foram 

complementadas e qualificadas pelos cálculos do Desvio Padrão e do 

Coeficiente de Variação dos dados. Percebe-se que cada quesito recebeu 

avaliações muito próximas durante o período de quatro anos, sendo assim, os 

coeficientes de variação são muito baixos, comprovando a forte homogeneidade 

dos dados e, nessas condições, as médias apresentadas representam 

fortemente a opinião dos docentes para todo o período. Isso posto, concluímos 

que três quesitos são considerados como satisfatórios pelo corpo docente, no 

que se refere ao ambiente e condições de trabalho, são eles: 

 

 Respeito e reconhecimento por parte dos alunos 

 Reconhecimento do UNINTER como uma boa instituição de ensino 

 Respaldo institucional para o desenvolvimento do trabalho docente 
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Um quesito é considerado insatisfatório (Apoio à participação em eventos 

externos) e todos os demais foram classificados como parcialmente satisfatório. 

  

A infraestrutura física e tecnológica teve uma pequena queda em seu 

indicador de satisfação, quando comparados os anos de 2017 e 2018. Um 

quesito (Condições físicas das salas de aula) migrou de parcialmente satisfatório 

para insatisfatório, muito embora tenha ocorrido pela queda de apenas um 

décimo em seu indicador de satisfação. Todos os demais quesitos mantiveram 

a mesma classificação do ano anterior, apresentando apenas uma leve redução 

que varia de um a dois décimos em seus indicadores. Na presente avaliação 

dois quesitos atingiram a condição de satisfatórios/potencialidades, são eles: 

condições físicas das bibliotecas e recursos disponíveis no AVA, os mesmos da 

avaliação do ano anterior.  

A avaliação dos quesitos contemplados no bloco serviços institucionais 

atingiu um indicador de satisfação de 8,4 em 2018, significando uma redução de 

três décimos quando comparado com 2017. Verifica-se, também, que os 

docentes classificaram como satisfatório/potencialidade seis dos sete quesitos 

avaliados. O único quesito que ficou fora dessa categoria, foi o “serviço de 

atendimento acadêmico (controle de documentação)”, com indicador de 

satisfação de 7,9 (parcialmente satisfatório). Os quesitos melhor avaliados e que 

estão acima da média do bloco são: Atendimento dos assistentes nas salas dos 

professores (8,6), Atendimento e apoio da secretaria da coordenação (8,6), 

Atuação da Coordenação do Curso (8,8) e Atendimento dos funcionários da 

Biblioteca (8,7). Cabe salientar que na pesquisa do ano anterior esses mesmos 

quesitos já haviam recebido as melhores avaliações. 

O bloco de quesitos que avaliou a comunicação e informação, manteve 

a mesma avaliação do ano anterior (8,4). A análise mostra que três dos sete 

quesitos avaliados tiveram melhorias que variam de 1 a 3 décimos de um ano 

para o outro, três quesitos tiveram as mesmas avaliações do ano anterior e um 

caiu em 3 décimos. O quesito que obteve a maior média é o “Diálogo com o(a) 
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coordenador(a) de curso” (9,1) e o menor é o “Conhecimento do Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI” (7,5). 

O último bloco do questionário teve perguntas acerca do corpo discente, 

sendo os quesitos da pesquisa que obtiveram os menores indicadores de 

satisfação, sua média geral foi de 7,2. Cabe ressaltar que cinco dos seis quesitos 

avaliados tiveram quedas em suas médias de 2017 para 2018. O quesito melhor 

avaliado foi: “Participação e esclarecimento de dúvidas durante/após as aulas” 

com indicador de satisfação igual a 7,9. O quesito com a pior avaliação já foi 

apontado no início deste item do relatório, como sendo uma fragilidade: 

“Preparação anterior dos alunos para frequentar a disciplina”.  

No final do formulário da pesquisa foi disponibilizada uma questão aberta 

para os professores registrarem os seus comentários a respeito dos temas 

avaliados. Dos 197 respondentes, 119 apresentaram comentários, ou seja, 

60,4%. Ao comparar os anos de 2017 e 2018, percebe-se um aumento 

significativo na quantidade de comentários nesta última pesquisa, pois no ano 

anterior apenas 25,3% dos respondentes registraram comentários. 

Estão presentes nos comentários muitos elogios à IES no que se refere 

às condições de trabalho, apoio aos professores, bom diálogo com 

coordenações, entre outros. Há também críticas pontuais, relatos e sugestões 

de melhorias onde os temas são bem variados, tais como: aspectos ergonômicos 

(ventilação nas salas, temperatura, acústica/ruídos, etc.); equipamentos de 

informática (lentidão de computadores), tanto em sala de aula como em 

laboratórios e sala dos professores; atuação do departamento de Recursos 

Humanos; plano de carreira; volume de atividades; entre outros. Os professores 

também apontaram um erro do sistema UNIVIRTUS que ocorreu durante a 

pesquisa, onde a opção “não tenho condições de avaliar” não estava 

funcionando. Tal fato já havia sido constatado pela CPA e encaminhado para o 

departamento responsável, no entanto, a solução não foi dada em tempo hábil. 
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3. PERFIL SOCIOECONÔMICO 

 

GÊNERO DO CORPO DOCENTE 

 

 

DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS FAIXAS ETÁRIAS 

 

 

49,3%

50,7%
50,3%

49,7%

Masculino Feminino

2017 2018

28,1%

32,3%

28,6%

11,1%

21,8%

37,6%

27,4%

13,2%

26 a 35 anos 36 a 45 anos 46 a 55 anos acima de 55 anos

2017 2018
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ESTADO CIVIL 

 

 

RENDA FAMILIAR MENSAL 

 

 

 

27,2%

58,5%

0,9%

9,7%

3,7%

26,4%

57,9%

0,5%

9,6%

5,6%

Solteiro(a)

Casado(a)

Separado(a)/divorciado(a)

Viúvo(a)

Outros

2017 2018

6,9%

45,2%

28,6%

12,0%

7,4%

8,6%

40,1%

29,9%

10,7%

10,7%

até 5 salários mínimos

Mais de 5 até 10 salários

Mais de 10 até 15 salários

Mais de 15 até 20 salários

Mais de 20 salários

2017 2018
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MAIOR TITULAÇÃO QUE POSSUI CONCLUÍDA 

 

 

 

4. PERFIL PROFISSIONAL 

 

TEMPO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL FORA DO MAGISTÉRIO 

SUPERIOR (concomitante ou não) 

 

 

18,9%

53,5%

27,6%

22,3%

51,8%

25,9%

Especialização Mestrado Doutorado

2017 2018

20,3%

22,6%

18,0%

11,5%

27,6%

19,3%

18,8%

15,2%

13,2%

33,5%

Menos de 5 anos

6 a 10 anos

11 a 15 anos

16 a 20 anos

Acima de 20 anos

2017 2018
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TEMPO DE EXPERIÊNCIA NO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

 

 

SE EXERCE OUTRA ATIVIDADE PROFISSIONAL ALÉM DA DOCÊNCIA, 
 QUAL É ESTA ATIVIDADE? 

 

 

25,3%

29,5%

23,0%

12,0%
10,1%

29,9%

32,5%

20,3%

8,6% 8,6%

Menos de 5 anos 6 a 10 anos 11 a 15 anos 16 a 20 anos Acima de 20 anos

2017 2018

54,4%

5,5%

19,4%

5,1%

8,3%

7,4%

61,4%

3,6%

15,7%

4,6%

6,6%

8,1%

Não possuo outra forma de atuação

Empresário

Profissional liberal / autônomo

Assalariado do setor privado

Assalariado do setor público

Outro tipo de ocupação laboral

2017 2018
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QUANTIDADE DE HORAS SEMANAIS EM OUTRAS ATIVIDADES 
PROFISSIONAIS FORA DO UNINTER 

 
  

QUANTIDADE DE IES EM QUE ATUA 

QUESITO 2017 2018 

Apenas no UNINTER 73,7% 79,2% 

Duas IES 23,5% 18,3% 

Três IES 2,3% 2,5% 

Mais de 3 IES 0,5% 0,0% 

TOTAL 100,0% 100,0% 

 

 

VOCÊ SE CONSIDERA PRESTIGIADO NA SOCIEDADE POR SER 
PROFESSOR UNIVERSITÁRIO? 

QUESITO 2017 2018 

Sim 84,8% 89,3% 

Não 15,2% 10,7% 

TOTAL 100,0% 100,0% 

 
  

36,9%

7,4%

18,4%

15,2%

22,1%

44,2%

15,7%
13,2%

14,7%
12,2%

Não possuo outra
atividade fora da

IES

04 horas ou
menos

De 04 a 10 horas De 10 a 22 horas Acima de 22 horas

2017 2018
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VOCÊ SE CONSIDERA MOTIVADO A INVESTIR NA CARREIRA DOCENTE?  

QUESITO 2017 2018 

Sim 89,4% 89,3% 

Não 10,6% 10,7% 

Total 100,0% 100,0% 

 

 

5. ATUAÇÃO NO UNINTER 

 

TEMPO DE ATIVIDADE COMO DOCENTE NA IES 

 

 

FORMA DE ATUAÇÃO DOCENTE NA INSTITUIÇÃO (considerando as 
atividades presentes e passadas) 

QUESITO 2017 2018 

Somente no presencial 12,9% 5,1% 

Somente na EAD 9,7% 11,7% 

Somente no semipresencial 0,0% 0,0% 

Atuo no presencial e na EAD 42,4% 40,6% 

Atuo na EAD e no semipresencial 4,1% 7,6% 

Atuo no presencial e no semipresencial 1,8% 3,0% 

Atuo em todas as modalidades de ensino da IES 29,0% 32,0% 

Total 100,0% 100,0% 

EM QUANTOS CURSOS ATUA NA INSTITUIÇÃO 

31,3%

24,4%

16,6%

11,5%

16,1%

34,0%

26,9%

14,7%

8,6%

15,7%

Menos 2 anos 2 a 5 anos 5 a 8 anos 8 a 10 anos Acima de 10 anos

2017 2018
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QUESITO 2017 2018 

Um 32,7% 31,5% 

Dois 25,8% 24,4% 

Três 17,5% 20,8% 

Quatro 8,8% 4,6% 

Cinco 4,1% 4,6% 

Mais de cinco 11,1% 14,2% 

Total 100,0% 100,0% 

 

 

ATUA (OU JÁ ATUOU) NA PÓS-GRADUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO? 

 

 

HORAS SEMANAIS DEDICADAS À ATIVIDADE DOCENTE NO UNINTER 
(incluindo orientação de TCC, tutoria, pesquisa, etc.) 

 

45,2%

54,8%
49,7% 50,3%

Sim Não

2017 2018

9,7%

18,0%

12,4%
14,3%

45,6%

7,1%
11,2% 12,2%

14,2%

55,3%

04 horas ou
menos

De 04 a 10 horas De 10 a 16 horas 16 a 22 horas Acima de 22
horas

2017 2018
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QUANTIDADE DE HORAS-AULA SEMANAIS EM OUTRAS ATIVIDADES NO 
UNINTER (coordenação, administração, assessoria, etc.) 

 

 

CURSO(S) EM QUE ATUA NO UNINTER (resposta múltipla) 

 GRADUAÇÃO 2017 2018 

Administração  17,1% 17,8% 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas  7,8% 5,6% 

Artes Visuais  3,2% 1,5% 

Ciência Política  8,3% 8,1% 

Ciências Contábeis  8,3% 9,1% 

Ciências da Religião  - 1,0% 

Comércio Exterior  3,7% 4,1% 

Comunicação Social: Publicidade e Propaganda  8,8% 8,1% 

Direito  12,0% 9,1% 

Educação Física  1,4% 2,5% 

Educador Social  - 2,0% 

Engenharia da Computação  10,1% 9,1% 

Engenharia de Produção  9,7% 10,7% 

Engenharia Elétrica  8,8% 9,6% 

Filosofia  3,2% 2,0% 

Formação Pedagógica em Geografia  - 1,5% 

Formação Pedagógica em Letras  - 1,0% 

54,8%

10,1% 10,6% 11,5% 12,9%

55,3%

7,1%

13,2%

24,4%

0,0%

Não possuo outra
atuação na IES

10 horas ou
menos

De 10 a 20 horas De 20 a 30 horas Acima de 30
horas

2017 2018
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Formação Pedagógica em Matemática  - 1,5% 

Geografia  3,7% 4,6% 

Geografia: Segunda Licenciatura  - 1,5% 

Gestão Ambiental  2,3% 1,5% 

Gestão Comercial  5,1% 5,1% 

Gestão da Produção Industrial  7,4% 4,1% 

Gestão da Tecnologia da Informação  6,5% 3,6% 

Gestão de Recursos Humanos  4,1% 3,6% 

Gestão de Segurança Privada  1,8% 1,0% 

Gestão de Turismo  1,8% 1,0% 

Gestão em Saúde Pública  2,3% 2,5% 

Gestão em Vigilância em Saúde  - 1,5% 

Gestão Financeira  4,6% 3,6% 

Gestão Hospitalar  1,4% 1,5% 

Gestão Pública  2,3% 3,6% 

História  4,6% 4,6% 

Investigação Profissional  - 1,5% 

Jornalismo  9,7% 7,1% 

Letras  5,5% 6,6% 

Letras: Segunda Licenciatura  - 1,5% 

Logística  5,5% 3,6% 

Marketing  2,8% 4,1% 

Marketing Digital  - 2,0% 

Matemática  3,2% 4,6% 

Matemática: Segunda Licenciatura  - 1,5% 

Pedagogia  17,1% 18,8% 

Pedagogia: Segunda Licenciatura  1,8% 2,0% 

Processos Gerenciais  10,1% 5,1% 

Psicopedagogia  - 2,0% 

Relações Internacionais  7,8% 7,1% 

Saneamento Ambiental  - 1,0% 

Secretariado  8,8% 8,6% 

Segurança Pública  1,4% 1,5% 

Serviço Social  8,3% 9,6% 

Serviços Jurídicos e Notariais  2,3% 2,0% 

Sociologia  2,3% 1,0% 

Teologia: Bíblica Interconfessional  2,3% 3,0% 

Teologia: Doutrina Católica  1,8% 2,0% 
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6. CONDIÇÕES INSTITUCIONAIS PARA A ATUAÇÃO DOCENTE 

 

6.1 INDICADOR GERAL DAS DIMENSÕES AVALIADAS 

 
 

6.2 AMBIENTE E CONDIÇÕES DE TRABALHO 

QUESITO 2017 2018 

Respeito e reconhecimento por parte dos alunos 8,6 8,0 

Respaldo institucional para o desenvolvimento do trabalho 
docente 

8,5 8,1 

Salário compatível com as atribuições desempenhadas 8,2 7,8 

Salário compatível com o que outras instituições oferecem 8,2 7,7 

Benefícios compatíveis com o que outras instituições oferecem 7,9 7,6 

Oportunidades de ampliação da atuação profissional na 
Instituição 

8,2 7,9 

Segurança e estabilidade na Instituição 7,6 7,5 

Políticas e ações acadêmico-administrativas de incentivo à 
formação e capacitação 

7,9 7,7 

Políticas e ações acadêmico-administrativas de incentivo à 
pesquisa 

7,7 7,7 

Políticas institucionais e ações de estímulo à difusão das 
produções acadêmicas 

7,7 7,5 

Apoio à realização de eventos internos 7,7 7,7 

Apoio à participação em eventos externos 7,3 7,1 

Reconhecimento do UNINTER como uma boa instituição de 
ensino 

8,6 8,4 

8,0
7,7

8,7
8,4

7,4
7,8

7,5

8,4 8,4

7,2

Ambiente e
Condições de

Trabalho

Infraestrutura Serviços
Institucionais

Comunicação e
Informação

Corpo discente

2017 2018
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‘6.3 INFRAESTRUTURA 

QUESITO 2017 2018 

Condições físicas (higiene, iluminação, ruído e/ou temperatura) 
das salas de aula 

7,1 7,0 

Equipamentos de apoio didático são adequados e em quantidade 
suficiente 

7,5 7,4 

Condições físicas da sala dos professores 7,6 7,5 

Recursos disponíveis na sala dos professores (computadores, 
impressora, armários, etc.) 

7,3 7,2 

Condições físicas dos laboratórios de informática 7,5 7,3 

Atualização, conservação e manutenção dos computadores dos 
laboratórios 

7,4 7,2 

Condições físicas das bibliotecas 8,3 8,2 

Diversidade e disponibilidade de títulos na biblioteca são 
adequadas 

7,9 7,9 

Recursos disponíveis no AVA (aulas, rotas, trabalhos, etc.) 8,3 8,2 

Estabilidade do Sistema do AVA 7,8 7,5 

 

6.4 SERVIÇOS INSTITUCIONAIS 

QUESITO 2017 2018 

Atendimento dos assistentes nas salas dos professores 8,9 8,6 

Atendimento e apoio da secretaria da coordenação 8,9 8,6 

 Serviços do atendimento acadêmico (controle de documentação) 8,3 7,9 

Atuação da Coordenação do Curso (orientação, mediação, 
agendamento, etc.) 

8,9 8,8 

Atendimento da Gestão de Pessoas (Recursos Humanos) 8,4 8,2 

Atendimento do suporte técnico dos campi 8,5 8,1 

Atendimento dos funcionários da Biblioteca 9,1 8,7 
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6.5 COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 

QUESITO 2017 2018 

Conhecimento do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 7,5 7,5 

Conhecimento das diretrizes educacionais e administrativas do 
UNINTER 

7,6 7,9 

Conhecimento do Projeto Pedagógico do curso no qual atua 8,4 8,7 

Frequência de convocações para reuniões pedagógicas 8,4 8,1 

Informações prestadas na coordenação de curso 8,8 8,9 

Diálogo com o(a) coordenador(a) de curso 9,1 9,1 

Abertura das coordenações de curso para opiniões e sugestões dos 
professores 

8,9 8,9 

 

 

6.6 CORPO DISCENTE 

QUESITO 2017 2018 

Participação e esclarecimento de dúvidas durante/após as aulas 7,9 7,9 

Pontualidade dos alunos (entrada e saída dentro do horário) 7,0 6,7 

Integração e interação entre os alunos em sala 7,9 7,7 

Preparação anterior dos alunos para frequentar a disciplina 6,5 6,2 

Dedicação dos discentes nos trabalhos da disciplina 7,5 7,2 

Aprendizagem dos alunos 7,7 7,4 
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7. COMENTÁRIOS DA QUESTÃO ABERTA 

 

ENUNCIADO DA QUESTÃO1: 

Utilize o espaço abaixo para os seus comentários a respeito dos temas 

avaliados, as respostas serão repassadas aos gestores de nossa 

instituição para que possam analisar e verificar as oportunidades de 

melhoria: 

1. Diminuir os ruídos em sala de aula e nos ambientes de trabalho das coordenações; 2. 
Revisão dos equipamentos computadores e projetores mais atualizados nas salas de aula; 3. 
Atualização do parque de máquinas nas coordenações; 4. Sala ambiente para reuniões de 
coordenadores; 5. Disponibilidade de Estúdios para gravações de aulas/outros para serem 
postadas aos alunos; 6. Disponibilizar software específicos para o curso, com objetivo de 
melhor atender nossos alunos.   

 A atividade docente da uninter tem cada vez mais melhorado e se constituindo em uma 
formação continua. Parabéns, 

 A Atuação dos coordenadores é o que tenho a destacar. Competentes, profissionais e 
inteligentes. Muito bom trabalhar com este tipo de profissional. 

 A IES oferece boas condições de trabalho, porém, alguns detalhes de infraestrutura precisam 
de melhorias, tais como  os laboratórios que precisam de novas máquinas, as salas de aula 
poderiam ser mais inovadoras, com mesas que possibilitassem arranjos diferentes, 
dependendo das atividades propostas. O colorido deixa um ambiente propicio para trabalhar 
inovação.  

 A instituição está de parabéns! 

 A INSTITUIÇÃO PRIVILEGIA E APOIA OS PROFESSORES, GOSTO MUITO DE 
TRABALHAR AQUI. OS ALUNOS SÃO RESPEITOSOS DE FORMA GERAL EM RAZÃO DO 
APOIO QUE O PROFESSOR POSSUI DA COORDENAÇÃO E DA DIREÇÃO DO CURSO. HÁ 
UM PLANO DE CARREIRA. 

 A motivação para trabalhar no Centro Universitário Uninter está no fato de ser uma 
organização dinâmica, futurista e empenhada em ajudar pessoas através da formação 
profissional e também sua capacidade estrutural para mobilizar pessoas em todo Brasil. 

 A qualidade das questões foram pertinentes podendo trazer devolutivas avaliativas 
importantes. Podem expressar a condição de trabalho e do trabalhador no exercício de seu 
trabalho nesta IES. 

 A única coisa que deixa a desejar, é a necessidade de sair  a noite de um campi para outro. A 
região e muito perigoso e no período noturno fica pior ainda. 

 A UNINTER é um bom lugar para se trabalhar. 

                                                      
1 Alguns docentes relatam problemas com a seleção da opção “não tenho condições de opiniar” 
do questionário da pesquisa, essa questão é abordada com mais detalhamento nas 
considerações da CPA, item 02 desse documento. 
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 A Uninter é uma IES muito responsável e atua no mercado com qualidade e credibilidade.  
Quanto aos itens avaliados, tenho apenas uma consideração, se for possível viabilizar uma 
parceria com um estacionamento para aplicar um desconto maior para os funcionários 
UNINTER.  Att,   

 A UNINTER é uma instituição que propõem um bom ambiente de trabalho, buscando o bom 
desenvolvimento de cada um. Quanto ao discente, a instituição facilita propostas  de 
metodologias ativas facilitando a aprendizagem.                                                                                                        

Acerca da infraestrutura para exercer meu trabalho, gostaria de deixar aqui uma opinião 
bastante POSITIVA e outra bastante NEGATIVA: Positiva - Deixo aqui meus parabéns para a 
biblioteca do GARCEZ que está atualizadíssima com os livros da minha área. Muito 
exemplares do mesmo livro e todos nas suas últimas versões.  Negativa - Também gostaria de 
deixar aqui minha reclamação acerca dos laboratórios de informática do GARCEZ. Nenhum 
deles atende as necessidades dos cursos de Engenharia. Os computadores estão bastante 
defasados para serem utilizados nas aulas dos aulas presenciais, especialmente em 
disciplinas da Engenharia que exigem o uso de softwares mais pesados. Não obstante, em 
algumas salas os projetores não funcionam de forma adequada, ou estão com defeito. 

 Acredito que a principal forma de melhoria seja nas nossas condições físicas de trabalho.  
Visto que na sala onde estamos, temos pouca ventilação, e por sermos em muitas pessoas na 
mesma sala, ela é muito barulhenta, atrapalhando muito na concentração que precisamos para 
o desempenho do nosso trabalho.   

 Acredito que deveria haver maior espaço para a discussão das diretrizes pedagógicas com o 
corpo docente. O sistema de avaliação, por exemplo, pode ser melhorado.  Outro aspecto que 
pode melhorar é o diálogo da instituição com os professores a respeito do seu planejamento 
de carreira.  A instituição demonstra pouco interesse em "reter talentos" ou mesmo em 
incentivar o crescimento profissional de seu corpo docente. 

 Acredito que os professores e administrativos da UNINTER não são devidamente valorizados. 
Embora a UNINTER seja umas das maiores e mais rentáveis IES do país,os salários e 
benefícios não são os melhores do mercado. Não obstante, temos um departamento de 
Recursos Humanos extremamente omisso, no qual os funcionários deste setor estão muito 
mais preocupados em aplicar punições administrativas nos colaboradores do que promover um 
ambiente de estímulo aos mesmo.  Trabalho no campus TREZE DE MAIO, onde, neste ano, 
deparei-me com as seguintes situações: a) ambientes muito quentes durante os dias 
ensolarados;  b) muitas goteiras durante os dias chuvosos;  c) meses imerso a um prédio em 
constante reformas (a NR8 não foi cumprida);  d) problemas sério da infraestrutura (estourou 
esgoto neste campus, entre outros problemas);  e) não há segurança na região, e a empresa 
não se preocupa em dar condições decentes de segurança externas (precisamos andar de um 
prédio ao outro a noite);  Ou seja, durante meses os funcionários tinham que vir trabalhar em 
um ambiente quente, molhado (devido a goteiras), fedido (devido a problemas com esgota), 
barulhento (devido a reformas) etc. Sabemos que reformas, em sua essência, causa 
transtornos. Porém, o que ocorreu na UNINTER no primeiro quadrimestre deste ano 
demonstra o descaso com os colaboradores.  

 Alguns itens dessa pesquisa, eu havia selecionado a opção "não tenho condições de opinar". 
Mesmo assim, a enquete obriga escolher uma pontuação. Nesse caso, tal opção "não tenho 
condições de opinar" é desnecessária.  

 Apenas gostaria de destacar a falta de armário para pertences particulares tanto na sala dos 
professores como na sala de tutoria. Me parece que os armários na sala de tutoria estão em 
fase de aquisição; Também gostaria de sugerir uma melhoria urgente no paraciclo da portaria 
2 pois o atual além de atender a poucas bikes, também as deixa muito perto umas das outra, 
dificultando em muito o seu uso principalmente na hora de descarregar a bike do gancho 
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Apenas um comentário quanto ao formulário. Quando tentei enviar sem preencher os campos 
que considerava que "não tenho condições de opinar", deparei-me com a mensagem "falha no 
envio" porque precisava preencher tais campos. Apesar de agora estar vinculada apenas à pós 
graduação, foi necessário escolher um curso de graduação (escolhi um no qual trabalhei no 
ano passado), pois caso contrário também não seria possível enviar o formulário. Seria 
importante verificar essas falhas para que a pesquisa possa ser mais fiel à realidade em uma 
próxima oportunidade. 

 Ar condicionado em algumas salas iria contribuir para o desempenho laboral, principalmente 
em dias quentes.  

 As informações sobre a coordenação do curso foram respectivas ao Curso de Mestrado, no 
qual atuo. Apontei o curso de pedagogia, apenas por orientar IC do mesmo.  

 As mudanças que ocorrem todos os anos e impactam diretamente na vida dos alunos 
deveriam ser repensadas. Constantes mudanças no AVA, no corpo de funcionários, no 
orçamento e nos campi desgastam os funcionários, professores e alunos. 

 As questões devem permitir outras opções de respostas. Por exemplo: uma pessoa que 
trabalha no UNINTER e não atua como docente. Na opção salarial tem pessoas que trabalha 
no UNINTER e tem tem um salário equivalente a 5 salários. Como somos alunos do 
MESTRADO penso que as questões deveriam estar relacionadas aos docentes do Mestrado. 

 Atuo a 3 anos e 9 meses somente na modalidade EAD, uma vez apenas estive como 
substituto no semipresencial. A infraestrutura de trabalho é ruim, inviável trabalhar no período 
da tarde devido ao excesso de barulho das pessoas conversando e transitando. A noite o 
contínuo tocar de telefones reduz sensivelmente a atenção, quero lembrar que fazemos 
trabalho intelectual, em um ambiente sem condições para isso. As centrais que repassam as 
ligações estão permanentemente desatualizadas, passam qualquer situação para qualquer 
curso. Nas estações de trabalho há professores sem lugar fixo, dependendo de uma 
finalização de horário de outro para poder trabalhar. No EAD há sobrecarga de trabalho, a 
cada fase temos milhares de entradas de alunos e o número de professores é o mesmo. Os 
setores que deveriam dar suporte, muitas vezes causam dificuldades e não assimilam as 
informações necessárias aumentando o número de tarefa dos professores tutores 
principalmente. Mais um fator preocupante: a permanência de coordenadores com sérias 
limitações pessoais e sem formação na área que coordenam. Por último: o desconhecimento 
do plano de carreira da IES. 

 Atuo apenas no Ead, dessa forma alguns itens não tenho como opinar, porém, o sistema não 
aceitou o envio com "respostas faltantes", assim, assinalei como "1 - péssimo" os itens que 
não tenho como avaliar. Mas isso não reflete a minha opinião sobre o assunto. Com relação as 
respostas assinaladas como "8-bom" acredito que estejam realmente bons, mas tudo pode ser 
melhorado, por isso, não assinalei a opção "excelente".  

 Atuo com a maior carga horária nos cursos de Pós-graduação, porém, na seleção de cursos 
apareceu apenas cursos da graduação. Sendo assim, selecionei apenas aquele que já 
lecionei. 

 AVA muito instável, trava muito, precisamos sempre resolver as falhas com remendos, 
péssimo para imagem da instituição com cursos de computação ter um sistema tão fraco e 
instável. O Link com a Amazon é muito fraco, todo início de módulo/fase é um "Deus nos 
acuda" O número de tutorias e reclamações é, em sua grande maioria, em relação ao AVA e 
sua instabilidade. 

 Caros(as),  Inicio meu texto parabenizando a Instituição, sobretudo no esforço pela ampliação 
da qualidade e a atenção dada aos funcionários. A ESE tem se ampliado apesar das 
dificuldades econômicas atuais, me parece que isso somente é possível dado o equilíbrio entre 
o custo de investimento dos alunos e a qualidade dos conteúdos e métodos da instituição. 
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Tudo isso é resultado de muito esforço, inventividade e trabalho. Ocorre que, justo pelo 
crescimento, o espaço físico para o exercício das tutorias dos cursos abarca um grande 
número de pessoas, o que, muitas vezes, deixa o ambiente ruidoso e interfere no 
desenvolvimento das atividades.  Grato pelo fato de a instituição acolher as perspectivas dos 
funcionários, estou certo de que  esse espírito garante o crescimento da instituição.   

 Caros, O sistema não está aceitando a resposta "não tenho condições de avaliar"  para 
questões do AMBIENTE E CONDIÇÕES DE TRABALHO. Como queria fechar a avaliação 
preenchi essa questão com informações não relevantes. Além disso, acho pouco eficaz uma 
avaliação tão extensa, pois na metade já dá vontade de não mais responder e se acontece 
comigo, possivelmente acontece com mais pessoas. Pelo menos uma colega comentou que 
respondeu sem motivação. 

 Com relação aos temas avaliados, as respostas ficaram voltadas para a graduação e não 
deixou mais ampla para verificar na pós-graduação, pois atuo somente na pós-graduação. 

 Com todo o respeito e consideração que tenho pelo coordenador do Curso, penso que muitas 
vezes, é preciso um pouco mais de "Traquejo"/respeito no trato com as pessoas, tanto para 
com os alunos, quanto para com os docentes. Diversos docentes/discentes percebem que o 
coordenador tem dificuldades em escutar opiniões divergentes, ou até de aceitar sugestões de 
melhorias na organização do curso. Outra sugestão seria, dividir a coordenação, talvez 
uma/um coordenador/a para o Serviço Social presencial e outra para o EaD.     

 Como quase sempre trabalhamos em mais de um curso, e portanto lidamos com mais de uma 
coordenação, é difícil responder às perguntas sobre coordenação, já que as relações não são 
as mesmas. Assim, há coordenadores com quem o trabalho se desenvolve melhor e outros 
com quem o trabalho é mais dificultoso. Ao longo do ano passamos pelo feedback estruturado, 
em que nosso coordenador nos avalia, mas não temos voz para falarmos sobre como somos 
coordenados, ou ainda sobre como o trabalho da coordenação impacta no sucesso do nosso 
trabalho. O mesmo se dá com a avaliação dos alunos, que impacta na avaliação de nosso 
trabalho perante os superiores, mas não há espaço algum para se problematizar a avaliação 
em si e também a participação dos alunos (que inclusive quase sempre é ínfima).  

 Como somos uma IES que atua nas três modalidades - presencial, semipresencial e EAD - 
creio que faltou investigar sobre as condições de trabalho (infraestrutura) dos tutores de EAD. 
O espaço em que trabalho tem passado por algumas reformas, ainda não concluídas por 
razões técnicas alheias à Instituição, porém, a grande concentração de profissionais, aliada a 
alguns problemas de infraestrutura - cadeiras mais confortáveis, ventilação, dentre outros - tem 
prejudicado o rendimento laboral. 

 Conversas (particulares) entre colegas, durante a jornada e ambiente de trabalho, o que 
influencia muito a concentração para desempenho das tarefas. 

 De estrutura , penso que precisamos de um auditório melhor. 

 Deveria ter um sistema pouco burocrático para sugestão de novas ideias e projetos.  

 É necessário que os tutores tenham mais abertura para apresentar suas sugestões, ideias, 
críticas ao sistema de ensino da instituição. Deveriam acontecer reuniões mensais para que 
esses profissionais que estão na linha de frente, pudessem falar e não apenas ouvir o que está 
sendo determinado. Outra sugestão é ter um incentivo maior para que os professores possam 
participar de eventos científicos fora da instituição.  

 Em diversas condições, a Uninter é a melhor instituição de Ensino Superior privado para se 
trabalhar no Paraná. Todavia, há alguns acúmulos de função ao corpo docente (tal como 
alguns serviços administrativos que caberiam mais aos setores específicos) que acabam 
prejudicando a qualidade e rendimento do trabalho dos professores. O aumento do corpo 
docente, analisado proporcionalmente aos cursos com maior número de alunos (pois em 
muitos casos é determinada a contratação de número igual  de professores para todos os 
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cursos, não levando em conta o critério de que há cursos com maior número de alunos e 
maiores demandas) também ajudaria muito a melhor o rendimento do trabalho e diminuir as 
reclamações por parte dos alunos em tutorias, Reclame Aqui e outros meios.  

 Em relação ao plano de carreira, até hoje, não foi divulgado como funciona. A progressão por 
titulação não ocorre da forma como é falada entre os professores e não se divulga qual será o 
percentual de aumento salarial quando há essa progressão. Houve casos em que para a 
mesma titulação adquirida, professores com o mesmo tempo de casa e a mesma função, 
receberam aumentos diferentes sem que fosse justificada a causa.  É preciso deixar claro ao 
docente como funciona a progressão por titulação e a progressão por mérito. Quando um 
docente pode receber aumento salarial por mérito, de que forma isto se dá? A progressão por 
titulação não é automática, mas como se dá o processo? Qual é o percentual de aumento? 
Nada disso está claro. 

 Embora a instituição por um lado promova uma estabilidade profissional, as modificações de 
carga horária (redução para quem estava com 40 horas e não é colocado como integral) 
geram uma grande incerteza e transtorno para a realização com qualidade das atividades 
profissionais. 

 Embora haja um progresso em todos os itens questionados observáveis em um curto período 
de tempo, entendo existir oportunidade de melhorias, especialmente na comunicação e 
esclarecimento sobre as áreas prioritárias de atuação do corpo docente. Ainda que o ensino 
seja o foco, ficam dúvidas sobre o real incentivo para pesquisa, considerando que esta pode 
comprometer a atuação no ensino. Considerando o investimento em corpo docente de mestres 
e doutores, poderia haver uma divisão de tarefas que favorecessem a formação e o potencial 
de cada docente. Por vezes, parece existir um desperdício do potencial e das horas investidas, 
com docentes atuando em demandas que não exigem conhecimento específico. As condições 
de trabalho dadas pela instituição são boas em comparação às instituições privadas, mas 
poderiam ter maior aproximação à rotina das instituições públicas, se há uma busca por maior 
reconhecimento acadêmico e social.  

 Embora sejam relevantes, acredito que a quantidade de itens poderia ser menor. Se todos os 
itens se tornarem indicadores, é quase impossível controla-los. 

 Empresa com destaque nacional na área educacional, o que proporciona ao docente além do 
orgulho em participar de um grande grupo a segurança em fazer parte de uma empresa sólida 
e em franco crescimento. Por outro lado, é necessário uma melhor política no sentido de 
remunerar as horas que os docentes trabalham extra sala. São diversas as atividades 
requeridas (elaboração de avaliações, APOL, correções, etc.) entretanto essas horas 
trabalhadas não são remuneradas. Talvez seria o momento de pensarmos em horas atividades 
ou alguma alternativa para que os docentes deixem de ser prejudicados a respeito dessa 
questão.                                                            

 Espaço para realizar as atividades práticas junto aos alunos dos cursos do semipresencial. 

 Está tudo certo. 

 Está tudo ok.  

 Estou a pouco nesta instituição.. e como acredito que seja preservada as informações que 
estou escrevendo... peço a gentileza de que seja repassado o seguinte relato; A ESE sem 
dúvidas é uma das maiores escolas da UNINTER e com certeza o seu crescimento se revela 
pela grandiosidade e competência de sua diretora Professora Dinamara Machado. Nota-se que 
ela não é apenas uma grande gestora nas questões pertinentes aos seus trabalhos 
acadêmicos e adminstrativos desta grande escola... mas realiza tudo muito além de sua 
função. Assim acho importante que saibam de seu papel valoroso diante de toda equipe e 
como todos a respeitam e do papel motivador que ela exerce nesta instituição perante a todos 
nós professores e tutores.   
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 Estou satisfeita com a UNINTER! 

 Estou satisfeita não tenho comentários adicionais  

 Excelente iniciativa deve-se manter a aplicação desta pesquisa nos próximos semestres. 

 Excelente Instituição, orgulho por fazer parte! 

 Excelente Instituição. 

 Existem perguntas voltadas à coordenação do curso, e como sou coordenador não tive como 
responder (não existe o campo "sou coordeandor"), porém ao enviar enquete, nos obriga a 
responder. Com isso pontuei 10. 

 Falta de abertura para sugestão de melhorias, e falta de explicação da logica das atividades ( 
preza-se pelo realizar e não entender). 

 Faltam processos mais claros para as atividades realizadas na instituição.Com a saída da 
Inge da coordenação pedagógica, tivemos uma perda muito grande e um retrocesso na 
formação e desenvolvimento docente. Há um acúmulo muito grande de atividades para o 
coordenador, cuja remuneração não é equivalente à quantidade de cobrança e 
responsabilidades inerentes à função. Se é uma função de cargo de confiança, os mesmos 
deveriam ser remunerados como tais, perante a legislação trabalhista, isso seria coerente com 
a demanda de trabalho cobrada deste profissional, que tem que dispor inclusive de seus 
sábados para captação docente. É ótimo que tenhamos trabalho, mas a distribuição deste é 
desigual entre pessoas com salários próximos (coordenador vs tutor, por exemplo). Assim uma 
maior delimitação de atividades poderiam ser realizadas, distribuindo mais trabalho (na ficha 
de funções) ao tutor (que por vezes é pego navegando no facebook, vendo vídeos de blogs de 
maquiagem no youtube), enquanto o coordenador varou a noite revisando obra para a editora 
(e sem ganhar nenhuma declaração sequer pela atividade realizada). É muita responsabilidade 
para pouco rendimento financeiro. Ou mantenham a distribuição de atividades, mas aumentem 
o ganho da função em porcentagem (15 ou 20% de beneficio). Algo que simbolize o quanto 
este colaborador, que dá o sangue e as noites em claro pela atividade, vale para a estrutura 
institucional. Ainda, os setores em torno da atividade acadêmica deveriam entender que são 
apoios à atividade docente e não que são superiores e que definem o que o docente deverá 
fazer em sala. Exemplo: Estúdio de gravação- o que é liberdade de catédra no EaD? Para mim 
é, atendendo as limitações e determinações da IES, inovar em minha didática frente à camera, 
sem ser cerceada pelo camera, que é uma atividade operacional que deveria colaborar para a 
atividade central, para a core competence institucional (ensino-didática).  Falta respeito ao 
docente, em suas atividades rotineiras, com os prazos extremamente curtos que são 
determinados para revisão de obras, elaboração de matrizes, atendimento de dúvidas de 
alunos...é preciso humanizar a relação, todos precisamos e merecemos descanso quando 
estamos em casa e não levar trabalho para casa, para dar conta da carga desigual alocada 
entre colegas (claro, que esta carga desigual acontece para quem realmente deseja fazer o 
trabalho bem feito, pois é possível empurrar com a barriga também).  A estrutura institucional 
tem o que melhorar. A proposta da IES é linda e nobre, e isto me mantém firme em meu 
propósito de contribuir para a mesma. Acredito que vale a pena minhas noites em claro em 
prol de um aluno no Nordeste que tem acesso á minha aula e que me envia uma dúvida. Isto 
enobrece meu trabalho. Mas uma estrutura de apoio poderia me estabilizar e me prover 
oportunidades de realmente realizar um excelente trabalho docente, com calma, com cabeça 
fresca, com tempo adequado para refletir sobre a atividade. A criatividade não vem da noite 
pro dia, é preciso maturação. Mas melhoramos muito nos últimos 5 anos, a evolução é diária e 
constante e isso me deixa mais esperançosa no futuro mais estruturado com processos claros 
e estabelecidos. 

 Gostaria que os laboratórios de informática tivessem quadros utilizáveis. Do jeito que está, 
limita a atuação do professor. 
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 Gosto de meu trabalho e também de trabalhar na UNINTER. Porém creio que poderia ser 
mais útil se alguns trabalhos - como o atendimento e resposta à Tutoria - fosse organizado em 
hierarquia, reduzindo a demanda da atuação dos professores apenas às questões de 
conteúdo, as quais exigem conhecimento específico e qualificado. Passamos muito tempo 
executando trabalhos de pouco valor para os ousados objetivos da instituição no que se refere 
à elevação do nível dos cursos, e poderíamos nos dedicar com mais afinco à atualização, 
revisão e produção de material de estudo e de ensino ao invés de atender os alunos em 
questões como calendário, prorrogações de prazo, grade de curso, etc. 

 GOSTO DO SISTEMA QUADRIMESTRAL. MAS O FATO DE SÓ PONTUAR O PBL E NÃO 
PODERMOS DAR NOTAS PARA TRABALHOS EM SALA, OU PEDIDOS DE RESENHA, TEM 
FEITO COM QUE ESTUDANTES NÃO LEIAM MATERIAL ANTES DA AULA - APENAS NA 
VÉSPERA DA PROVA - E NÃO DEEM IMPORTÂNCIA PARA TRABALHOS E ATIVIDADES 
DADAS EM SALA. ISSO PREJUDICA O SISTEMA DE SALA DE AULA INVERTIDA. O 
CÁLCULO DOS ALUNOS É RACIONAL: SÓ FAÇO SE VALER NOTA.  

 Gosto muito de atuar na Uninter. Entretanto, devo confessar que a infraestrutura da EaD para 
os professores poderia ser melhorada. Temos muitos computadores antigos, ruins, lentos, o 
que dificulta nosso trabalho. O espaço é mal distribuído e as estações de trabalho são 
pequenas e apertadas. Não temos armários para colocarmos nossos objetos pessoais e livros. 
O barulho é intenso (conversas, risadas), o que desgasta mentalmente quando da correção de 
provas ou na organização de qualquer outro material que necessite concentração. A 
temperatura do ambiente também não é adequada (muito quente no verão) - os equipamentos 
de ar condicionado estão ainda em processo de instalação desde o final do ano passado.  

 Há várias situações burocráticas ou percebidas como tal que desestimulam a busca por 
soluções inovadoras. Por exemplo: excesso de zelo do 5S e excesso de restrições nos 
computadores dos laboratórios. O AVA possui vários problemas de usabilidade, tornando 
várias tarefas difíceis de realizar, como cadastro de trabalhos e associar trabalhos a 
avaliações. O sistema da biblioteca virtual é pouco prático de ser usado. 

 Importante apresentar um instrumento de avaliação geral para que a organização possa 
continuar aperfeiçoando-se e tornando-se uma referencia na sociedade. 

 Melhorar a infraestrutura, local de trabalho dos professores e alunos, novas instalações, locais 
seguros de trabalhar.  

 Melhorar a ventilação da sala dos professores na Carlos Gomes, ver a possibilidade de uma 
máquina de chá e café como tem na 13 de maio. 

 Melhorar o treinamento de novos tutores. Não existe um manual ou treinamento. Aprende-se 
conforme as dúvidas surgem - poderia existir um FAQ com perguntas frequentes preenchidas 
pelos tutores e classificadas para usar entre todos. 

 Melhoria dos laboratórios de informática em relação ao sinal de internet. 

 Minha reivindicação relaciona-se ao espaço de trabalho no Campus da 13 de maio. Muitas 
vezes, o barulho dificulta a concentração e a falta de privacidade para se receber um professor 
constituem-se em problemas que precisam ser repensados e solucionados. Exceto pelos 
aspectos mencionados, a UNINTER é uma excelente empresa. Adoro trabalhar aqui e o faço 
com prazer e dedicação.  

 Muito bem elaborada a pesquisa! 

 Muito excelente 

 Muitos aspectos são positivos no UNINTER, apontaria como necessidades de melhoria os 
seguintes aspectos: - Computadores nas salas dos professores (no Tiradentes é um absurdo a 
permanência de computador que demora 10 minutos para logar); - Rede WiFi precisa melhorar 
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muito; - O Sistema de chamadas precisa de modernização. Uma turma grande chega a 
demandar 10 minutos de chamada. - O treinamento do corpo docente ficou para a semana 
acadêmica. O RH não possui atuação efetiva. - O RH precisa melhorar, em muito, a sua 
atuação junto ao corpo docente.  - O plano de carreira com projeção horizontal é uma 
incógnita. - Fica extremamente desagradável aceitar um convite para elaboração de material, 
baseado nas necessidades da coordenação do curso (conteúdo e prazos), daí a Intersaberes 
coloca prazos intermediários e aplica multa no não cumprimento. Esse relacionamento precisa 
melhorar, pois o que se vê é a desmotivação de muitos professores para escrever rotas. - Os 
recursos disponíveis nos estúdios para gravação de disciplinas que possuem cálculos são 
inadequados, em minha opinião. Não se consegue estabelecer uma resolução de um exercício 
de forma adequada, didática. Melhor seria se tivesse um quadro branco nessas situações, pois 
ouço muito os alunos falarem que vão no youtube assistir outros videos para entender o 
cálculo. Há tecnologia existe para melhoria desse aspecto e julgo urgente o investimento nela.  

 na medida do possível sugere-se a melhoria das carteiras para os alunos. 

 Na minha opinião esta tudo bem em relação a instituição e também em relação ao curso de 
teologia católica. O salário é compatível. A instituição oferece segurança. Proporciona um bom 
ambiente de trabalho e de respeito com as pessoas. Quanto ao conhecimento das diretrizes a 
uninter proporciona capacitação e aprimoramento para o conhecimento das diretrizes 
propostas pelo MEC. Proporciona também o conhecimento do projeto pedagógico para 
estruturar o curso dentro do que pede o Mec.  Quanto a aprendizagem dos alunos penso que 
estes tem a oportunidade de aprender a ciência teológica na forma EAD que antes era 
somente presencial. Como coordenador  estou contente com os tutores do curso que são 
competentes.  

 Nada a acrescentar 

 Nada a acrescentar. 

 Nada a complementar. 

 Nada a contribuir.  

 nada a declarar 

 Nada a declarar. 

 Nada a relatar  

 Nada a sugerir. 

 Nada no momento. 

 não há 

 Não há comentários a serem feitos.  

 Nao pretendo opinar de forma aberta 

 Necessidade de atualização de equipamento informatica ( salas , laboratórios e salas 
professores); melhor atendimento na Gestão de pessoas; Necessidade urgente na melhoria de 
comunicação entre setores; Fortalezamento efetivo da CPA ; Incentivo para a atualização 
acadêmica dos docentes ; Plano de benefícios para docentes que não estão em regime parcial 
ou total;    Respeito ao professor para evitar todo final de semestre a dúvida se terá e qual 
quantidade de aulas vai ministrar durante o próximo período. Chega ser humilhante ter que 
ficar "pedido por aulas" para vários coordenadores. A solicitação de disponibilidade de carga 
horaria chega cerca de dois meses antes do próximo período. Infelizmente é comum uma 
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semana antes do inicio das aulas os professores ( horistas) ainda não terem a informação se 
terão aulas e quais serão as disciplinas. 

 Nesse primeiro momento tudo está a contento. 

 No momento, nada a sugerir. 

 O campus atual dos Cursos de engenharia são ruins tanto a localização e o prédio, 

 O plano de carreira não é devidamente divulgado aos professores, o que já causou 
constrangimento em conversas com os avaliadores do MEC. As salas de aula do Campus 
Garcez são barulhentas, problema que se tornará crítico quando começarem os comícios na 
Boca Maldita no segundo semestre de 2018. 

 O UNINTER está de parabéns pela estrutura que tem e pela inovação constante de processos 
e serviços no sentido de melhorar cada vez mais.  

 Olá,  Acredito que falta de um Recursos Humanos que realize as funções das quais deveria 
ter como principal finalidade que é prezar pela Qualidade de vida no Trabalho. Não temos 
treinamentos , não temos local para ficar  na hora do almoço, temos  andar pelo centro da 
cidade mesmo não querendo correr estes riscos, pois temos apenas dois bancos de madeira 
nada confortáveis que estão estrategicamente mau colocados.  Na minha opinião, nesta parte 
a Uninter está na contramão de outras empresas  e deixa de ter um RH humanizado e 
intermediador entre as necessidades  dos colaboradores e a administração. Poderia ter  como 
sugestão , uma sala destinada sala ao  mindfulness para os minutos de descanso.  Outra 
sugestão; O ambiente de trabalho, é complicado  trabalhar, ler e ter atenção num lugar com 
tantas pessoas falando ao mesmo tempo. Lidamos com estudantes que são os nossos clientes  
todo tempo,  nível de stress altíssimo, pois  em muitas vezes os mesmos não respeitam o 
professor e o excesso de barulho contribui para  a piora do cenário, por isso volto a falar em 
qualidade de vida no trabalho.     

 Os laboratórios precisam de infraestrutura. A Instituição poderia  pensar em outras formas de 
incentivo ao mestrado e doutorado para além do edital, algo como liberação de uma semana, 
para qualificação. Redução da carga horária perto da defesa.  

 Os temas avaliados são pertinentes, contudo, as respostas iguais com números diferentes 
causa certa confusão, ou dúvidas se a numeração tem a ver com algo intermediário, por 
exemplo o 7-Bom é melhor que o 8-Bom? só percebi depois de algumas respostas e "deduzi" 
que deveria ter uma "escala". É isso mesmo? Outra coisa: em pelo menos 4 questões assinalei 
"não tenho condições de opinar" porque ainda desconheço, porém ao tentar enviar a enquete, 
tive que voltar e assinalar "alguma coisa" para poder enviar! Certamente retirou a fidelidade 
das respostas! 

 Percebo algumas coisas que penso que atrapalham o trabalho. Espero com essa participação 
não gerar problemas no ambiente de trabalho, peço discrição e CUIDADO por parte dos gestor 
que vai observar esta situação.  1- Percebo que existe tutor que engana seu coordenador 
dizendo que tem muito trabalho, para ter pouco, não cumpre sua carga horária de acordo, e 
assim sobrecarrega aqueles que são pessoas de bom caráter e que não tem coragem de 
enganar e mentir ao coordenador, assumindo o que pedem e ficam sobrecarregados por 
precisarem do trabalho e serem excelentes trabalhadores. Ou seja, muitas vezes o trabalho é 
muito mal dividido. Seria importante maior fiscalização do coordenador, que deveria conferir se 
realmente o que se fala é verdade. Tem tutor que tem uma única atividade com 40 horas e não 
faz mais nada e o coordenador ainda manda ele determinar o que os outros tem que fazer. Ele 
fica delegando aos outros e ele se livra de tudo. Enquanto outros possuem mais de 5 ou 6 
atividades e correm o dia todo.   

 Percebo uma grande preocupação da IES, por meio da coordenação, com o ambiente de 
aprendizagem virtual (AVA), isso é muito bom. 
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 Perguntas bem relevantes. para o Curso de Educador Social, é muito importante que a 
transmissão ao vivo pelo AVA, esteja disponível até junho. Pois esse será o diferencial do 
curso, ou seja de 45 em 45 dias teremos um Fórum permanente de Educador Social, ao vivo 
pelo AVA para discutir as práticas educativas dos nossos alunos de todo Brasil. Este curso 
necessita realizar esta atividade. A mesma ainda não iniciou em virtude da não disponibilidade 
deste recurso. Deste modo, aguardo o posicionamento a respeito. Grata. 

 Perguntas muito genéricas, mas que servem para uma avaliação pontual. 

 Precisamos de máquinas mais rápidas nos laboratórios de informática. No campus Divina, os 
laboratórios 1 e 3 chegam a levar 10 minutos para abrir um software tão simples como o 
Microsoft Excel. O Ambiente Virtual de Aprendizagem da Uninter é fabuloso, é uma ferramenta 
incrível, e a integração entre presencial e EAD demonstra cada vez mais que a Uninter é uma 
instituição de ensino orientada para o futuro da docência no ensino superior brasileiro. 
Contudo, todo esse know-how fica severamente prejudicando quando nós docentes 
enfrentamos dificuldades para abrir uma planilha vazia em frente à turma. Parabéns aos 
colegas da CPA pelo excelente questionário. 

 prejudicado 

 Prezados,  considero a amplitude dos temas avaliados pertinentes.  

 Prezados, Volto a comentar a questão de segurança. Para o professor se deslocar entre os 
campus, deveria ter uma Van. Acho extremamente perigoso os professores se deslocarem a 
pé, pois é uma região de tráfico de drogas e prostituição.  Muito delicada essa questão. Tenho 
falado sobre esse assunto, mas infelizmente não vemos a mesma preocupação por parte dos 
gestores da instituição. 

 Quanto à estrutura física das salas de aula do Divina, considero as luzes muito fracas para os 
alunos que estudam à noite. Na Treze de Maio, quanto à estrutura física encontro alguns 
fatores desconfortáveis para a atuação da função, como: ruídos constantes, altas 
temperaturas, falta de armário para guardar materiais de uso pessoal frequente (livros, pastas, 
caneca, necessaire...), dentre outros. 

 Questionário muito válido para a instituição ter um feedback dos seus colaboradores! 

 Respondi "não tenho condições de opinar" em algumas questões como "Benefícios 
compatíveis com o que outras ies oferecem".   Entretanto, ao tentar enviar o formulário, acusa 
que não pode, pois faltam as respostas das questões que marquei "não tenho condições de 
opinar". Nas opções de resposta só há de "péssimo" a "excelente". Como escolher uma das 
opções dessa escala umas vez que marquei que não tenho condições de opinar "por não 
conhecer o que outras ies oferecem)?  Para poder mandar o formulário para vocês, acabei 
tendo que marcar 5 para essas questões que indiquei "não tenho condições de opinar".  

 Sem comentários 

 Sem comentários adicionais 

 Sem comentários adicionais. Creio que todas as questões solicitadas foram respondidas. 

 Sem comentários. 

 Sem comentários. Obrigado. 

 Sem considerações 

 Sem sugestões a ser apresentadas. 
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 Seria interessante contemplar na pesquisa os programas de Mestrado da instituição, uma vez 
que não pude avaliar corretamente pela falta desta opção em "atuação no uninter". 

 Sinto falta de integração maior dos desenvolvedores do ambiente digital com os usuários 
finais, como tutores. As ferramentas têm muitos recursos que não são explicados ou indicados, 
e no momento de ajuste ou desenvolvimento de ferramentas e recursos não fica visível a 
pesquisa e avaliação de quem de fato utiliza. 

 Sinto-me prestigiada em trabalhar na Uninter e reconheço a dedicação da instituição com 
processos de apoio para que realizemos uma boa prática docente. Contudo, como atuo no 
curso de Serviço Social, e que este é um curso em crescimento, sinto que muito em breve as 
condições físicas do pólo/campus Carlos Gomes não comportarão a expansão do curso com 
qualidade. Já estamos quase no limite de nossa capacidade física/predial.  

 Sou feliz no meu trabalho. 

 Sou nova na instituição, portanto minhas opiniões podem ser configuradas a partir de 
primeiras impressões que podem não condizer com a realidade total.   Mas tem um ponto que 
posso analisar com mais segurança, visto que passo muito tempo na sala dos professores:  
Penso que a sala dos professores poderia oferecer um ambiente com mais janelas, objetos 
decorativos (quem sabe uma estante com livros, uma planta ou uma parede com cor), que 
pudesse garantir mais computadores, uma maquina de café, uma copiadora colorida e uma 
maquina para escanear textos, visto que frequentemente necessitamos deste serviço para 
enviar textos aos estudantes e dado que passamos muitas horas na sala dos professores.  
Sugiro que novos professores tenham um tempo de vivência antes de assumir o posto, a fim 
de que possam observar a instituição, vivenciá-la e compreendê-la melhor. Que seja realizado 
um roteiro de capacitação que inclua treinamento especializado com sistema e normativa 
Uninter.   A disposição para melhor detalhamento!    

 Sugiro a troca do mobiliário das salas de aula do presencial e do semipresencial, para que se 
adapte ao emprego das metodologias ativas.   

 Tenho observado que os professores do UNINTER são muito dedicados e comprometidos 
com as suas responsabilidades. Isto me deixa orgulhoso de fazer parte desta Instituição. 

 TUTOR EAD E PRESENCIAL - CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO 

 Verifico que muitas vezes somos convocados para atividades fora dos horários das aulas 
(início da tarde, tarde ou fim de tarde). Contudo, eu, como também outros professores, não 
temos disponibilidade a tarde por exercermos outra profissão assalariada que requerem 
cumprimento de horários. Portanto, é preciso verificar que exames médicos, idas ao RH e etc. 
não podem conflitar com o horário de nossa outra profissão, devendo haver possibilidade de 
agendamento em horário compatível ou atendimento no próprio campus onde lecionamos. 
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APÊNDICE I 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
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Prezado(a) Professor(a) 
 
Nesse questionário são apresentados 08 temas para sua manifestação e avaliação, são contemplados 
o perfil, socioeconômico e profissional, o ambiente de trabalho, a infraestrutura e serviços da IES, entre 
outros. Suas respostas são sigilosas, apresente sua opinião e nos ajude a aprimorar as atividades e 
serviços voltados para a melhoria das condições de trabalho de nossos professores. 
 
Caso tenha dúvidas ou problemas no preenchimento da avaliação, entre em contato com a Comissão 
Própria de Avaliação – CPA (cpa@uninter.com). 
 
Veja os resultados da última pesquisa de perfil e condições de trabalho do corpo docente, acesse: 
https://www.uninter.com/cpa/resultado/pesquisa-de-perfil-e-condicoes-de-trabalho-do-corpo-docente-3/   
 
Agradecemos sua participação! 
  
 

 
PERFIL SOCIOECONÔMICO 
 
1. Sexo: 
 Masculino  Feminino 
 
2. Idade: 
 abaixo de 25 anos  26 a 35 anos  36 a 45 anos  46 a 55 anos  acima de 55 anos 
 
3. Estado civil:   
 Solteiro(a)  Casado(a)  Viúvo(a)  Separado(a)/divorciado(a)  Outros 
 
4. Renda familiar mensal (considerando as pessoas que vivem no mesmo domicílio): 
 Até 5 salários mínimos (até R$ 4.685) 
 Mais de 5 até 10 salários mínimos (R$ 4.686 até R$ 9.370) 
 Mais de 10 até 15 salários mínimos (R$ 9.371 até R$ 14.055) 
 Mais de 15 até 20 salários mínimos (R$ 14.056 até R$ 18.740) 
 Mais de 20 salários mínimos (mais de R$ 18.740) 
 
5. Maior titulação que possui concluída: 
 Especialização  Mestrado  Doutorado 
 
 
PERFIL PROFISSIONAL 
 
6. Tempo de experiência profissional fora do magistério superior (concomitante ou não): 
 Menos 5 anos   6 a 10 anos    11 a 15 anos  16 a 20 anos  Acima de 20 anos 
 
7. Tempo de experiência no magistério superior: 
 Menos 5 anos   6 a 10 anos    11 a 15 anos  16 a 20 anos  Acima de 20 anos 
 
8. Se exerce outra atividade profissional além da docência, qual é esta atividade? 
 Não possuo outra forma de atuação 
 Empresário  
 Profissional liberal / autônomo      
 Assalariado do setor privado   
 Assalariado do setor público 
 Outro tipo de ocupação laboral 
 
 
 

mailto:cpa@uninter.com
https://www.uninter.com/cpa/resultado/pesquisa-de-perfil-e-condicoes-de-trabalho-do-corpo-docente-3/
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9. Quantidade de horas semanais em outras atividades profissionais fora do UNINTER: 
 Não possuo outra atividade fora da IES  04 horas ou menos  De 04 a 10 horas  De 10 a 22 
horas   
 Acima de 22 horas 
 
10. Quantidade de IES em que atua:  Apenas no UNINTER  Duas IES  Três IES  Mais de 3 
IES  
 
11. Você se considera prestigiado na sociedade por ser professor universitário?  Sim  Não 
 
12. Você se considera motivado a investir na carreira docente?  Sim  Não 
 
 
ATUAÇÃO NO UNINTER 
 
13. Tempo de atividade como docente na IES: 
 Menos 2 anos   2 a 5 anos    5 a 8 anos  8 a 10 anos  Acima de 10 anos 
 
14. Forma de atuação docente na Instituição (considerando as atividades presentes e 
passadas): 
 Somente no presencial 
 Somente na EAD 
 Somente no semipresencial 
 Atuo no presencial e na EAD 
 Atuo na EAD e no semipresencial 
 Atuo no presencial e no semipresencial 
 Atuo em todas as modalidades de ensino da IES 
 
15. Em quantos cursos atua na instituição? 
 Um  Dois  Três  Quatro  Cinco  Mais de cinco 
 
16. Atua (ou já atuou) na pós-graduação da Instituição:  Sim  Não 
 
17. Horas semanais dedicadas à atividade docente no UNINTER (incluindo orientação de TCC, 
tutoria, pesquisa, etc.): 
 04 horas ou menos  De 04 a 10 horas  De 10 a 16 horas  16 a 22 horas  Acima de 22 
horas 
 
18. Quantidade de horas-aula semanais em outras atividades no UNINTER (coordenação, 
administração, assessoria, etc.): 
 Não possuo outra atuação na IES  10 horas ou menos  De 10 a 20 horas  De 20 a 30 horas 
 Acima de 30 horas 
 
19. Curso(s) em que atua no UNINTER 
 

Administração 
Geografia: Segunda 
Licenciatura 

Letras: Segunda Licenciatura 

Análise E Desenvolvimento De 
Sistemas 

Gestão Ambiental Logística 

Artes Visuais Gestão Comercial Marketing 

Ciência Política Gestão Da Produção Industrial Marketing Digital 

Ciências Contábeis 
Gestão Da Tecnologia Da 
Informação 

Matemática 

Ciências Da Religião Gestão De Cidades Inteligentes 
Matemática: Segunda 
Licenciatura 

Comércio Exterior Gestão De Recursos Humanos Pedagogia 



 

Centro Universitário Internacional - UNINTER  

Pesquisa de Perfil e Condições de Trabalho do Corpo Docente 

Presencial e EAD - 2018 

 

39 
 

Comunicação Social: 
Publicidade E Propaganda 

Gestão De Segurança Privada 
Pedagogia: Segunda 
Licenciatura 

Direito Gestão De Turismo Processos Gerenciais 

Educação Física Gestão Em Saúde Pública Psicopedagogia 

Educador Social 
Gestão Em Vigilância Em 
Saúde 

Relações Internacionais 

Engenharia Da Computação Gestão Financeira Saneamento Ambiental 

Engenharia De Produção Gestão Hospitalar Secretariado 

Engenharia Elétrica Gestão Legislativa Segurança Pública 

Filosofia Gestão Pública Serviço Social 

Formação Pedagógica Em 
Geografia 

História Serviços Jurídicos E Notariais 

Formação Pedagógica Em 
Letras 

Investigação Profissional Sociologia 

Formação Pedagógica Em 
Matemática 

Jornalismo Teologia: Bíblica Interconf. 

Geografia Letras Teologia: Doutrina Católica 

 
 
AMBIENTE E CONDIÇÕES DE TRABALHO 
 
Considerando sua experiência pessoal no UNINTER, indique seu grau de satisfação em relação 
a cada um dos quesitos propostos a seguir, considerando: 
 

Péssimo Ruim Regular Bom Excelente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

AMBIENTE/CONDIÇÕES DE TRABALHO  
Conceito  

(1 a 10) 

Não tenho 
condições 
de avaliar 

20. Respeito e reconhecimento por parte dos alunos   

21. Respaldo institucional para o desenvolvimento do trabalho docente   

22. Salário compatível com as atribuições desempenhadas   

23. Salário compatível com o que outras instituições oferecem   

24. Benefícios compatíveis com o que outras instituições oferecem   

25. Oportunidades de ampliação da atuação profissional na Instituição   

26. Segurança e estabilidade na Instituição   

27. Políticas e ações acadêmico-administrativas de incentivo à formação e 
capacitação 

  

28. Políticas e ações acadêmico-administrativas de incentivo à pesquisa   

29. Políticas institucionais e ações de estímulo à difusão das produções 
acadêmicas 

  

30. Apoio à realização de eventos internos   

31. Apoio à participação em eventos externos   

32. Reconhecimento do UNINTER como uma boa instituição de ensino   
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INFRAESTRUTURA 
 

INFRAESTRUTURA 
Conceito  

(1 a 10) 

33. Condições físicas (higiene, iluminação, ruído e/ou temperatura) das salas de aula  

34. Equipamentos de apoio didático são adequados e em quantidade suficiente  

35. Condições físicas da sala dos professores  

36. Recursos disponíveis na sala dos professores (computadores, impressora, armários, 
etc.) 

 

37. Condições físicas dos laboratórios de informática  

38. Atualização, conservação e manutenção dos computadores dos laboratórios  

39. Condições físicas das bibliotecas  

40. Diversidade e disponibilidade de títulos na biblioteca são adequadas  

41. Recursos disponíveis no AVA (aulas, rotas, trabalhos, etc.)  

42. Estabilidade do Sistema do AVA  

 
 
SERVIÇOS INSTITUCIONAIS 
 

SERVIÇOS INSTITUCIONAIS 
Conceito  

(1 a 10) 

Não tenho 
condições 
de avaliar 

43. Atendimento dos assistentes nas salas dos professores   

44. Atendimento e apoio da secretaria da coordenação   

45. Serviços do atendimento acadêmico (controle de documentação)   

46. Atuação da Coordenação do Curso (orientação, mediação, agendamento, 
etc.) 

  

47. Atendimento da Gestão de Pessoas (Recursos Humanos)   

48. Atendimento do suporte técnico dos campi   

49. Atendimento dos funcionários da Biblioteca   

 
 

COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 
 

COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 
Conceito  

(1 a 10) 

50. Conhecimento do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)  

51. Conhecimento das diretrizes educacionais e administrativas do UNINTER  

52. Conhecimento do Projeto Pedagógico do curso no qual atua  

53. Frequência de convocações para reuniões pedagógicas  

54. Informações prestadas na coordenação de curso  

55. Diálogo com o(a) coordenador(a) de curso  

56. Abertura das coordenações de curso para opiniões e sugestões dos professores  
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CORPO DISCENTE 

 

CORPO DISCENTE 
Conceito  

(1 a 10) 

57. Participação e esclarecimento de dúvidas durante/após as aulas  

58. Pontualidade dos alunos (entrada e saída dentro do horário)  

59. Integração e interação entre os alunos em sala  

60. Preparação anterior dos alunos para frequentar a disciplina  

61. Dedicação dos discentes nos trabalhos da disciplina  

62. Aprendizagem dos alunos  

 
 
 
QUESTÃO ABERTA 
 
63. Utilize o espaço abaixo para os seus comentários a respeito dos temas avaliados, as respostas 

serão repassadas aos gestores de nossa instituição para que possam analisar e verificar as 

oportunidades de melhoria: 
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APÊNDICE II 

 

CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
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