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1. APRESENTAÇÃO 

 

PÚBLICO-ALVO: corpo discente dos cursos de graduação da modalidade presencial, 

com organização curricular quadrimestral. 

 

PERÍODO DE APLICAÇÃO: de 18 de agosto a 02 de setembro de 2018. 

 

REPRESENTATIVIDADE: dos 1.185 alunos ativos e com matrícula condicional, na 

data de aplicação desta avaliação, 412 deles responderam à pesquisa, representando 

34,8% desse segmento discente. 

 

REPRESENTATIVIDADE POR CURSO 

CURSO Alunos Frequência % 

Licenciatura Em Pedagogia 357 125 35,0% 

Bacharelado Em Administração 235 85 36,2% 

Bacharelado Em Ciências Contábeis 91 24 26,4% 

Bacharelado Em Publicidade E Propaganda 180 47 26,1% 

Bacharelado Em Jornalismo 121 51 42,1% 

Bacharelado Em Serviço Social 201 80 39,8% 

TOTAL 1.185 412 34,8% 

OBS.: o número de alunos ativos se refere à quantidade de alunos considerados ativos no sistema 

acadêmico, e vinculados no AVA Univirtus com uma das disciplinas ofertadas no período. 

 

METODOLOGIA DE COLETA DE DADOS: aplicação de questionário eletrônico por 

meio da Plataforma Univirtus. O instrumento foi composto de apenas um bloco com 

09 questões, por meio do qual foi possível avaliar diferentes aspectos da atividade 

dos docentes em sala de aula, e em outros encaminhamentos pertinentes às suas 

disciplinas. Todas essas questões foram fechadas, apresentando a seguinte escala 

para os respondentes: 

Péssimo Ruim Regular Bom Excelente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Ela foi utilizada para calcular, por meio de média ponderada, o indicador de satisfação 

de cada questão, e também, o indicador geral do corpo docente dos cursos e da IES. 

Ao final do questionário, foi apresentado ainda, uma questão aberta para que os 

discentes pudessem apresentar seus comentários sobre os diferentes temas 

abordados no processo avaliativo, ou qualquer outra questão que considerassem 

pertinente. 

Para a análise dos indicadores de satisfação, a CPA adota os seguintes 

parâmetros: 

- 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 
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2. RESULTADOS DA PESQUISA 

 

2.1. Desempenho Docente por Quesito1 

 

Média Geral do Desempenho Docente 

1° Quadrimestre 8,9 

2° Quadrimestre 8,5 

 

 

 

                                                           
1 Para a Avaliação das Disciplinas do 2º Quadrimestre, o Instrumento Avaliativo foi revisado, e 
houveram algumas alterações nos quesitos avaliados, sendo assim, não foi possível realizar o 
comparativo dos resultados por quesito com os da avaliação anterior. 

8,5

8,4

8,5

8,5

8,4

8,3

8,7

8,6

8,2

O professor apresenta o plano de ensino
(conteúdos, atividades e avaliações) no início do

período letivo?

O professor utiliza o tempo de aula de forma
integral, permitindo atingir os objetivos e o

conteúdo da disciplina?

O professor estabelece relação entre teoria e
prática, por meio de exemplos, exercícios e
questões exploratórias do cotidiano da área…

O professor apresenta conteúdo atualizado e
relevante, ampliando as fontes de pesquisa para

além da bibliografia proposta?

O professor apresenta de forma clara e objetiva os
conteúdos da disciplina?

O professor incentiva os alunos a desenvolverem
trabalhos técnico-científicos (por exemplo: artigos,

projetos, estudos de caso, entre outros)?

O professor atende os alunos e esclarece suas
dúvidas relacionadas ao conteúdo da disciplina?

O professor tem uma postura aberta ao diálogo, de
forma ética e mediadora, na sua relação com a

turma?

O professor promove ações que permitem
identificar as dificuldades dos alunos, e se
necessário, redefine sua prática docente?

2° Quadrimestre
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3. COMPARATIVO DOS RESULTADOS POR ESCOLA 

                Legenda: 

Escola Superior de 
Educação 

Escola Superior de Gestão de 
Comunicação e Negócios 

Escola Superior de Saúde, 
Biociências, Meio Ambiente e 

Humanidades 

ESE ESGCN ESSBMAH  

 

QUESITO2 ESE ESGCN ESSBMAH 

O professor apresenta o plano de ensino (conteúdos, atividades e avaliações) no início do período letivo? 8,6 8,3 8,7 

O professor utiliza o tempo de aula de forma integral, permitindo atingir os objetivos e o conteúdo da 
disciplina? 

8,5 8,3 8,5 

O professor estabelece relação entre teoria e prática, por meio de exemplos, exercícios e questões 
exploratórias do cotidiano da área profissional? 

8,6 8,4 8,8 

O professor apresenta conteúdo atualizado e relevante, ampliando as fontes de pesquisa para além da 
bibliografia proposta? 

8,6 8,3 8,8 

O professor apresenta de forma clara e objetiva os conteúdos da disciplina? 8,5 8,2 8,7 

O professor incentiva os alunos a desenvolverem trabalhos técnico-científicos (por exemplo: artigos, projetos, 
estudos de caso, entre outros)? 

8,5 8,1 8,6 

O professor atende os alunos e esclarece suas dúvidas relacionadas ao conteúdo da disciplina? 8,6 8,6 8,9 

O professor tem uma postura aberta ao diálogo, de forma ética e mediadora, na sua relação com a turma? 8,6 8,6 8,7 

O professor promove ações que permitem identificar as dificuldades dos alunos, e se necessário, redefine 
sua prática docente? 

8,4 8,1 8,2 

TOTAL 8,5 8,3 8,6 

                                                           
2 Para a Avaliação das Disciplinas do 2º Quadrimestre, o Instrumento Avaliativo foi revisado, e houveram algumas alterações nos quesitos avaliados, sendo 

assim, não foi possível realizar o comparativo individual dos resultados com os da avaliação anterior. 
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4. COMPARATIVOS DOS RESULTADOS POR CURSO 

                    Legenda: 

Administração 
Ciências 

Contábeis 
Jornalismo Pedagogia 

Publicidade e 
Propaganda 

Serviço 
Social 

ADM C.CONT JORN PED P.P S. SOCI 

8,4

9,2

9,0

8,8

9,2
9,1

8,1

8,7

8,9

8,5

8,1

8,6

ADM C.CONT JORN PED P.P S. SOCI

1° Quadrimestre 2° Quadrimestre Geral da IES: 8,9
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5. COMPARATIVO DOS RESULTADOS POR CURSO E QUADRIMESTRE 

 
  

QUESITO Administração 
Ciências 

Contábeis 
Jornalismo 

O professor apresenta o plano de ensino (conteúdos, atividades e avaliações) 
no início do período letivo? 

8,1 8,6 8,9 

O professor utiliza o tempo de aula de forma integral, permitindo atingir os 
objetivos e o conteúdo da disciplina? 

8,0 8,7 8,9 

O professor estabelece relação entre teoria e prática, por meio de exemplos, 
exercícios e questões exploratórias do cotidiano da área profissional? 

8,1 8,8 9,1 

O professor apresenta conteúdo atualizado e relevante, ampliando as fontes de 
pesquisa para além da bibliografia proposta? 

8,0 8,6 9,0 

O professor apresenta de forma clara e objetiva os conteúdos da disciplina? 8,0 8,7 8,6 

O professor incentiva os alunos a desenvolverem trabalhos técnico-científicos 
(por exemplo: artigos, projetos, estudos de caso, entre outros)? 

7,8 8,1 8,7 

O professor atende os alunos e esclarece suas dúvidas relacionadas ao 
conteúdo da disciplina? 

8,4 9,1 9,2 

O professor tem uma postura aberta ao diálogo, de forma ética e mediadora, na 
sua relação com a turma? 

8,3 9,0 9,2 

O professor promove ações que permitem identificar as dificuldades dos 
alunos, e se necessário, redefine sua prática docente? 

7,8 8,5 8,6 

MÉDIA 8,1 8,7 8,9 
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QUESITO Pedagogia 
Publicidade e 
Propaganda 

Serviço Social 

O professor apresenta o plano de ensino (conteúdos, atividades e avaliações) no 
início do período letivo? 8,6 8,1 8,7 

O professor utiliza o tempo de aula de forma integral, permitindo atingir os objetivos 
e o conteúdo da disciplina? 8,5 8,1 8,5 

O professor estabelece relação entre teoria e prática, por meio de exemplos, 
exercícios e questões exploratórias do cotidiano da área profissional? 8,6 8,1 8,8 

O professor apresenta conteúdo atualizado e relevante, ampliando as fontes de 
pesquisa para além da bibliografia proposta? 8,6 8,1 8,8 

O professor apresenta de forma clara e objetiva os conteúdos da disciplina? 8,5 8,0 8,7 

O professor incentiva os alunos a desenvolverem trabalhos técnico-científicos (por 
exemplo: artigos, projetos, estudos de caso, entre outros)? 8,5 7,9 8,6 

O professor atende os alunos e esclarece suas dúvidas relacionadas ao conteúdo 
da disciplina? 8,6 8,3 8,9 

O professor tem uma postura aberta ao diálogo, de forma ética e mediadora, na sua 
relação com a turma? 8,6 8,4 8,7 

O professor promove ações que permitem identificar as dificuldades dos alunos, e 
se necessário, redefine sua prática docente? 8,4 7,9 8,2 

MÉDIA 8,5 8,1 8,6 
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Prezado(a) Aluno(a) 

Esta avaliação é composta por apenas 10 questões referentes aos professores 

que deram aulas para você e sua turma nesse último quadrimestre. O questionário 

aborda aspectos diversos relacionados à atividade dos docentes, faça uma leitura dos 

quesitos e uma boa reflexão sobre os mesmos, para emitir uma opinião equilibrada e 

condizente com a realidade vivenciada em sala de aula. 

Os resultados da avaliação do quadrimestre anterior, estão disponíveis no site 

da CPA, caso queira verificar os resultados da Instituição e do seu curso, acesse: 

https://www.uninter.com/cpa/resultado/avaliacao-de-desempenho-docente-1o-

quadrimestre/   

Caso tenha dúvidas ou problemas no preenchimento da avaliação, entre em 

contato com a Comissão Própria de Avaliação – CPA (cpa@uninter.com). 

 

Agradecemos sua participação! 

 

AVALIAÇÃO DO CORPO DOCENTE 

CORPO DOCENTE 
Conceito 
(1 a 10) 

O professor apresenta o plano de ensino (conteúdos, atividades e avaliações) no 
início do período letivo.   

O professor utiliza o tempo de aula de forma integral, permitindo atingir os 
objetivos e o conteúdo da disciplina.   

O professor estabelece relação entre teoria e prática, por meio de exemplos, 
exercícios e questões exploratórias do cotidiano da área profissional. 

  

O professor apresenta conteúdo atualizado e relevante, ampliando as fontes de 
pesquisa para além da bibliografia proposta.   

O professor apresenta de forma clara e objetiva os conteúdos da disciplina. 
  

O professor incentiva os alunos a desenvolverem trabalhos técnico-científicos (por 
exemplo: artigos, projetos, estudos de caso, entre outros?) 

  

O professor atende os alunos e esclarece suas dúvidas relacionadas ao conteúdo 
da disciplina.   

O professor tem uma postura aberta ao diálogo, de forma ética e mediadora, na 
sua relação com a turma.   

O professor promove ações que permitem identificar as dificuldades dos alunos, e 
se necessário, redefine sua prática docente.   

 

Utilize esse espaço caso queira fazer algum comentário a respeito dos temas 

avaliados acima: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

https://www.uninter.com/cpa/resultado/avaliacao-de-desempenho-docente-1o-quadrimestre/
https://www.uninter.com/cpa/resultado/avaliacao-de-desempenho-docente-1o-quadrimestre/
mailto:cpa@uninter.com
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APÊNDICE 2 
 
 

CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
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