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1 APRESENTAÇÃO 
 

PÚBLICO ALVO: Alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do UNINTER. 

 
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 29 de setembro a 15 de outubro de 2018. 

 
REPRESENTATIVIDADE: dos 1143 alunos que possuíam vínculo ativo no AVA 

Univirtus, com uma das disciplinas regulares ofertadas no período de aplicação 

desta avaliação, 159 deles responderam à pesquisa, representando 13,9% 

desse segmento da comunidade discente da IES. 

 

METODOLOGIA DE COLETA DE DADOS: aplicação de questionário eletrônico 

por meio do sistema Univirtus. O instrumento de coleta de dados foi composto 

de 34 questões, dividas em sete blocos. O primeiro bloco buscou conhecer o 

perfil socioeconômico dos alunos, os 03 blocos seguintes avaliaram, 

respectivamente, o corpo docente, o material didático e o curso, e os 03 últimos 

blocos foram voltados a avaliação da tutoria local, tutoria a distância e 

infraestrutura. Excetuando a última questão e a questão múltipla sobre práticas 

tutoriais, todas as demais questões do instrumento foram fechadas, 

apresentando uma escala de resposta para os respondentes, na qual eles 

poderiam escolher apenas uma opção. A maior parte das temáticas aqui 

abordadas foram avaliadas utilizando a 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 questão, e também, o indicador geral da temática avaliada. 

Ao final, uma questão aberta foi apresentada aos discentes, por meio da qual 

eles puderam tecer seus comentários, críticas e sugestões. A participação dos 

discentes foi voluntária e não foi solicitada a sua identificação. 

Quanto aos resultados da avaliação das temáticas, é importante 

considerar a seguinte escala de análise: 
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 Insatisfatório (fragilidade): indicador de satisfação de 1,0 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 10,0 

pontos. 

 

 

2 RESULTADOS GERAIS DA AVALIAÇÃO 
 

2.1 PERFIL SOCIOECONÔMICO 

Gênero 

QUESITOS 2017 2018 

Masculino 41,7% 44,0% 

Feminino 58,3% 56,0% 

TOTAL 100,0% 100,0% 

 

Idade 

QUESITOS 2017 2018 

Abaixo de 20 anos 14,0% 14,5% 

21 a 25 anos 28,5% 0,0% 

26 a 30 anos 22,7% 54,7% 

31 a 35 anos 13,2% 0,0% 

36 a 40 anos 8,7% 15,7% 

Acima de 40 anos 12,8% 15,1% 

TOTAL 100,0% 100,0% 

 
 

Estado civil 

QUESITOS 2017 2018 

Solteiro (a) 43,4% 39,0% 

Casado (a) / União Estável 55,4% 57,9% 

Viúvo (a) 0,4% 1,3% 

Separado (a) / Desquitado (a) / Divorciado (a) 0,8% 1,9% 

TOTAL 100,0% 100,0% 
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Renda Familiar Mensal 

QUESITOS 2017 2018 

Até 3 salários mínimos (até R$ 2.640) 59,9% 58,5% 

Mais de 3 até 5 salários mínimos (R$ 2.641 até R$ 4.440) 28,1% 33,3% 

Mais de 5 até 10 salários mínimos (R$ 4.441 até R$ 8.800) 7,9% 5,7% 

Mais de 10 até 20 salários mínimos (R$ 8.801 até R$ 17.600) 3,3% 1,9% 

Mais de 20 salários mínimos (mais de R$ 17.600) 0,8% 0,6% 

TOTAL 100,0% 100,0% 

 

 

Assinale a situação abaixo que melhor descreve seu caso 

QUESITOS 2017 2018 

Não trabalho e meus gastos são financiados pela família 15,3% 15,1% 

Trabalho e recebo ajuda da família 12,9% 40,3% 

Trabalho e me sustento 12,4% 11,3% 

Trabalho e contribuo com o sustento da família 40,6% 15,1% 

Trabalho e sou o principal responsável pelo sustento da família 18,9% 18,2% 

TOTAL 100,0% 100,0% 

 

 

2.2 DESEMPENHO DOCENTE 

QUESITOS 2017 2018 

Exposição dos conteúdos com clareza e objetividade. 8,2 7,5 

Utilização de exemplos e situações práticas que facilitam a 
aprendizagem. 

8,1 7,3 

O professor demonstra habilidade no uso das tecnologias nas 
aulas e nos programas de “tira dúvidas” 

8,4 7,7 

Domínio do conteúdo da disciplina. 8,3 7,6 

Média Geral 8,3 7,5 
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2.3 AVALIAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO 

QUESITOS 2017 2018 

Os livros são adequados aos conteúdos abordados nas 
disciplinas 

8,5 7,8 

Os livros trazem informações atualizadas sobre as disciplinas 8,6 7,8 

O material disponibilizado no AVA contribui para reforçar o 
conteúdo das disciplinas. 

8,5 7,9 

Os conteúdos do material didático (livros e AVA) estão de 
acordo com as avaliações 

8,3 7,6 

Média Geral 8,5 7,8 

 

 

2.4 AVALIAÇÃO DO CURSO 

 
O curso corresponde às expectativas iniciais 

QUESITOS 2017 2018 

Concordo totalmente 61,2% 67,3% 

Concordo parcialmente 28,5% 23,9% 

Não concordo/nem discordo 6,6% 4,4% 

Discordo parcialmente 2,9% 3,1% 

Discordo totalmente 0,8% 1,3% 

Média Geral 100,0% 100,0% 

 

O curso propicia formação necessária para o desempenho profissional 

QUESITOS 2017 2018 

Concordo totalmente 61,2% 55,3% 

Concordo parcialmente 29,3% 33,3% 

Não concordo/nem discordo 6,2% 8,8% 

Discordo parcialmente 2,9% 1,3% 

Discordo totalmente 0,4% 1,3% 

Média Geral 100,0% 100,0% 
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Como você avalia o nível de exigência do curso 

QUESITOS 2017 2018 

Deveria exigir muito mais de mim 5,4% 2,5% 

Deveria exigir um pouco mais de mim 9,1% 11,9% 

Exige de mim na medida certa 79,3% 74,8% 

Deveria exigir um pouco menos de mim 6,2% 9,4% 

Deveria exigir muito menos de mim 0,0% 1,3% 

Média Geral 100,0% 100,0% 

 
 
Aspectos em que o curso deveria priorizar melhorias 

QUESITOS 2017 2018 

Material Didático (livros, apresentações, outros) 31,8% 42,8% 

Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA 31,4% 31,4% 

Processos de avaliação (organização, cronograma, atividades 
avaliativas) 

36,4% 39,6% 

Infraestrutura física (laboratórios, biblioteca, salas de aula, 
outros) 

36,0% 28,3% 

Tutoria Presencial (Local) 27,7% 32,7% 

Tutoria a Distância 23,6% 26,4% 

Qualificação dos Professores 7,9% 10,1% 

Comunicação e informação 36,8% 48,4% 

Outros Aspectos. Quais? 9,5% 5,7% 

OBS: A soma dos percentuais será superior a 100% em decorrência da pergunta possibilitar 
múltiplas escolhas. 

 
 
2.5 AVALIAÇÃO DA TUTORIA LOCAL    

QUESITOS 2017 2018 

Comunicação da rotina de atividades, das etapas e dos prazos a 
serem cumpridos. 

8,2 7,7 

Interação e comunicação com os alunos. 7,6 7,3 

Orientação quanto aos problemas relacionados ao processo de 
ensino-aprendizagem. 

7,7 7,4 

Acompanhamento e orientação do processo de avaliação (provas 
objetivas e discursivas) 

7,8 7,6 

Assiduidade e pontualidade às atividades realizadas no Polo. 8,4 7,8 

Média Geral 8,0 7,6 
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INDIQUE AS AÇÕES DE PRÁTICAS TUTORIAIS DESENVOLVIDAS DO PAP   

QUESITOS 2017 2018 

Grupos de Estudo 15,3% 27,7% 

Aulas de revisão de conteúdos 33,5% 49,1% 

Feiras e Exposições 7,4% 8,2% 

Seminários, Simpósios, Palestras 9,5% 8,2% 

Workshop (Oficinas) 5,0% 7,5% 

Projetos de integração com a comunidade 4,5% 4,4% 

Aula Inaugural 26,0% 34,0% 

Visitas Técnicas 2,5% 3,1% 

Cine Debate 0,8% 3,1% 

Outras 12,0% 11,3% 

Não participo das práticas tutoriais ofertadas 31,8% 20,1% 

Não são ofertadas práticas tutoriais 9,1% 5,0% 

 OBS: A soma dos percentuais será superior a 100% em decorrência da pergunta possibilitar 

múltiplas escolhas. 

 

2.6 AVALIAÇÃO DA TUTORIA A DISTÂNCIA (Central) 

QUESITOS 
2017 2018 

Média NTCA* Média NTCA* 

Disponibilidade para atendimento. 8,0 6,6% 7,7 1,9% 

Qualidade das informações e/ou 
orientações. 

8,0 5,4% 7,7 1,9% 

Rapidez (agilidade) nas respostas. 7,8 6,6% 7,3 2,5% 

Horário de atendimento. 8,2 7,9% 7,9 2,5% 

Geral 8,0 - 7,7 - 

*NTCA: Não tenho condições de avaliar. 
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2.7 AVALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA 

QUESITOS 
2017 2018 

Média NTCA* Média NTCA* 

Condições da biblioteca (disponibilidade de livros, 
organização, facilidade de acesso, etc.). 

8,0 17,4% 7,5 9,4% 

Atualização, manutenção e conservação dos computadores 
dos laboratórios. 

8,1 3,7% 7,7 3,1% 

Adequação da quantidade de computadores dos 
laboratórios. 

8,0 2,5% 7,6 3,1% 

Qualidade da conexão de internet (disponibilidade, 
velocidade, estabilidade). 

7,9 2,1% 7,5 1,9% 

Condições da sala de aula (mobiliário, limpeza, climatização, 
etc.) 

8,2 2,5% 8,0 0,6% 

Condições dos recursos multimídia de sala de aula (TV, 
telão, datashow, caixa acústica, etc.) 

7,5 3,7% 7,4 3,8% 

Condições dos ambientes gerais do polo (banheiros, 
recepção, corredores, etc.) 

8,2 1,7% 8,1 0,0% 

Geral 8,0 - 7,7  - 

*NTCA: Não tenho condições de avaliar. 
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3 DESEMPENHO DOCENTE POR DISCIPLINA 

 

Legenda 

Q.1 – Exposição dos conteúdos com clareza e objetividade 

Q.2 – Utilização de exemplos e situações práticas que facilitam a aprendizagem 

Q.3 – O professor demonstra habilidade no uso das tecnologias nas aulas e nos programas de “tira dúvidas” 

Q.4 – Domínio do conteúdo da disciplina 

 

Código de 
Oferta 

DISCIPLINA Q.1 Q.2 Q.3 Q.4 Média Geral 

145186 EDUCAÇÃO FÍSICA I 7,9 7,6 7,9 7,9 7,8 

145187 EDUCAÇÃO FÍSICA II 8,0 7,7 7,9 8,0 7,9 

145188 MATEMÁTICA I 7,0 7,0 7,4 7,2 7,1 

145189 MATEMÁTICA II 7,1 7,0 7,4 7,3 7,2 
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4 RESULTADOS POR POLO 

Tutoria Local 

Legenda 

Q.1 – Comunicação da rotina de atividades, das etapas e dos prazos a serem cumpridos 

Q.2 – Interação e comunicação com os alunos 

Q.3 – Orientação quanto aos problemas relacionados ao processo de ensino-aprendizagem 

Q.4 – Acompanhamento e orientação do processo de avaliação (provas objetivas e trabalhos) 

Q.5 – Assiduidade e pontualidade às atividades realizadas no Polo. 

 

Polos Q.1 Q.2 Q.3 Q.4 Q.5 Média Geral 

PAP APARECIDA DE GOIÂNIA - GO 8,0 7,5 7,5 8,0 8,0 7,8 

PAP APUCARANA (CESIP) - PR 8,0 7,0 9,0 10,0 5,0 7,8 

PAP CAPANEMA - PR 8,8 8,0 8,5 8,8 9,3 8,7 

PAP CASTRO - PR 8,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,4 

PAP CHOPINZINHO - PR 8,6 8,4 8,6 8,6 8,9 8,6 

PAP CURITIBA (CENTRO CATEDRAL) - PR 7,1 6,8 6,9 7,5 7,3 7,1 

PAP CURITIBA (CIC) - PR 8,0 7,5 7,2 7,6 8,3 7,7 

PAP CURITIBA (DIVINA) - PR, 6,8 6,4 6,6 7,0 7,2 6,8 

PAP CURITIBA (UBERABA EDUSOL) - PR 7,0 6,9 6,9 6,8 6,8 6,9 
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PAP FRANCISCO BELTRÃO - PR 8,6 8,5 8,5 8,8 8,6 8,6 

PAP GOIANÉSIA - GO 8,0 8,5 8,5 7,5 8,5 8,2 

PAP GUARAPUAVA - PR 8,2 8,0 8,0 7,8 8,3 8,1 

PAP JACAREZINHO - PR 8,0 7,3 8,7 7,0 9,0 8,0 

PAP LONDRINA - PR 8,1 7,8 7,8 8,2 8,3 8,1 

PAP MARINGÁ - PR 7,7 7,7 7,0 7,0 7,0 7,3 

PAP MEDIANEIRA - PR 7,6 7,6 7,7 7,3 8,0 7,6 

PAP PALMAS - PR 9,0 8,0 9,0 10,0 10,0 9,2 

PAP PARANAGUÁ (NOVA GERAÇÃO) - PR 7,3 6,9 7,3 7,6 7,6 7,3 

PAP PATO BRANCO - PR 7,9 7,4 8,1 7,8 7,9 7,8 

PAP TOLEDO - PR 7,4 5,8 6,6 7,0 7,2 6,8 
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Infraestrutura 

Legenda 

Q.1 – Condições da biblioteca (disponibilidade de livros, organização, facilidade de acesso, etc.) 

Q.2 – Atualização, manutenção e conservação dos computadores dos laboratórios 

Q.3 – Adequação da quantidade de computadores dos laboratórios 

Q.4 – Qualidade da conexão de internet (disponibilidade, velocidade, estabilidade) 

Q.5 – Condições da sala de aula (mobiliário, limpeza, climatização, etc.) 

Q.6 – Condições dos recursos multimídia de sala de aula (TV, telão, Datashow, caixa acústica, etc.) 

Q.7 – Condições dos ambientes gerais do polo (banheiros, recepção, corredores, etc.) 

 

Polos Q.1 Q.2 Q.3 Q.4 Q.5 Q.6 Q.7 Média Geral 

PAP APARECIDA DE GOIÂNIA - GO 8,5 8,0 8,0 7,5 8,5 8,0 8,5 8,1 

PAP APUCARANA (CESIP) - PR - 9,0 6,0 10,0 10,0 - 10,0 9,0 

PAP CAPANEMA - PR 8,5 8,8 9,0 9,0 9,3 9,3 9,3 9,0 

PAP CASTRO - PR 5,5 5,5 6,0 8,5 7,5 7,0 6,5 6,6 

PAP CHOPINZINHO - PR 8,9 9,1 8,3 8,1 8,9 8,4 8,9 8,7 

PAP CURITIBA (CENTRO CATEDRAL) - PR 7,2 7,6 7,7 7,1 7,7 7,4 7,7 7,5 

PAP CURITIBA (CIC) - PR 7,9 7,7 7,4 7,5 7,9 7,1 8,3 7,7 

PAP CURITIBA (DIVINA) - PR, 6,6 5,6 5,4 5,6 5,6 5,6 5,8 5,7 
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PAP CURITIBA (UBERABA EDUSOL) - PR 7,1 7,0 7,2 6,9 7,6 6,5 7,7 7,1 

PAP FRANCISCO BELTRÃO - PR 8,6 8,6 8,1 8,0 8,5 7,9 8,1 8,3 

PAP GOIANÉSIA - GO 8,5 8,5 8,5 8,0 8,5 8,5 8,5 8,4 

PAP GUARAPUAVA - PR 7,3 6,4 5,6 7,3 8,2 6,8 8,7 7,2 

PAP JACAREZINHO - PR 8,7 8,7 7,3 7,7 7,7 7,0 8,3 7,9 

PAP LONDRINA - PR 8,7 8,8 8,8 8,3 8,7 8,4 8,8 8,6 

PAP MARINGÁ - PR 7,7 7,7 8,7 8,7 8,0 7,0 8,3 8,0 

PAP MEDIANEIRA - PR 6,7 6,5 6,0 5,9 7,9 7,3 7,4 6,8 

PAP PALMAS - PR 1,0 10,0 10,0 6,0 10,0 - 10,0 7,8 

PAP PARANAGUÁ (NOVA GERAÇÃO) - PR 7,4 8,7 8,7 7,9 9,0 7,7 8,7 8,3 

PAP PATO BRANCO - PR 7,9 8,6 8,6 8,8 8,6 8,6 8,8 8,5 

PAP TOLEDO - PR 4,4 5,6 6,2 6,2 6,6 6,0 6,6 5,9 
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5 COMENTÁRIOS DAS QUESTÕES ABERTAS1 
 

IMPORTANTE 

 No formulário apresentado aos alunos, houve um campo aberto para que eles 

pudessem realizar seus comentários. Como o preenchimento desse campo foi 

facultativo, há uma variação na ocorrência de manifestações entre os comentários e o 

número total de participantes. Para manter a fidedignidade das opiniões dos alunos, os 

seus comentários são reproduzidos na integra, sem nenhum tipo de correção por parte 

da CPA. 

 

perguntas bem elaboradas dentro de cada assunto muito bom. 

 melhor capacitacao dos professores e espaco fisico 

 ola,dizer oq ?se nao tenho reclamaçao alguma. instituiçao excelente. 

 acredito que as formas dos temas em que somos avaliados vai de acordo com aquilo que 
aprendemos nos vídeos aulas. os profissionais estão preparados, competentes, dinâmicos 
para repassar o conteúdo, explicando muito bem, fazendo com que conseguimos ir bem nas 
provas e trabalhos. a infraestrutura é adequada, as matérias são divididas onde não nos 
sobrecarregamos e o atendimento é muito bom.   

 É BOM CONTAR COM NOSSA OPINIÃO. 

 Muito bom        

 Muito bom todos os sistemas do eja a distancia  

 1° Deveria ter funcionarios capacitados para atender os alunos, tirar duvidas e etc... a maioria 
sempre de MAL HUMOR, mal responde as pessoas. Isso inclui, desde a recepção até tutor. 2° 
Melhorar os laboratórios (computadores), WIFI que é raro ter. Muitas vezes quero pesquisar 
algo que o professor disse, e a internet nem funciona (e isso nos tempos de hoje hein, com 
tanta tecnologia por aí). 3° E sem essa de que o aluno TEM que comparecer ao polo 1x por 
semana. Quero um curso totalmente a distância, e não ter que ficar horas perdendo tempo 
vendo as aulas com uma péssima qualidade (muitas vezes nem funciona) sendo que poderia 
assistir em casa!   

 Acho excelente da maneira que está!  

 boa tarde, gostei muito do processo de ensino a distancia,os materiais didáticos são de 
qualidades,professores bem qualificados e atendimento administrativo bom, o que deixa um 
pouco a desejar é a estruturas física ..  

 Bom dia, De fato não tenho reclamações. Sempre fui muito bem tratado por todos. Em 
questão ao polo de apoio catedral, muito bem organizado, limpo e esteticamente muito 
agradável.  Gostaria também de parabenizar a todos, pelo ótimo curso prestado. 

                                                           
1 Os comentários aqui apresentados são uma cópia literal do que foi escrito pelos alunos na 
questão aberta do questionário. 
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 Conforme, temas avaliados atende as minhas necessidades. 

 é necessário maior qualificação para os tutores presenciais, principalmente aos novos. 

 Embora eu não tenha nenhuma graduação trabalho com treinamento de pessoas, cursos, 
consultoria, escola de liderança em excelência de pessoas por isso acredito que o eja é 
apenas um degrau obrigatório para quem quer recuperar o tempo de formação , por isso não 
pode ser tratado como adolescentes ,não precisamos de avaliações com pegadinhas, precisa 
ser ainda mais objetivas e facilitadas as avaliações ! 

 Estou gostando muito das aulas, professores são super atenciosos, o tutor também o Samuel 
é muito prestativo, quando precisei mandei mensagem para a tutoria e não demoraram a 
responder,  Pretendo terminar o EJA e já cursar na UNINTER mesmo Ciências Contábeis. A 
estrutura muito boa, adorei o nosso novo ambiente de aula. Não tenho o que reclamar. 

 Eu gosto do ensino. Não tenho nenhuma reclamação.  

 minhas unicas reclamações são de que os livro normalmente vem com erros de digitaçao, que 
algumas das vezes interferem na resolução dos exercicios ou na prori aprendizagem, a tutoria 
a distancia tambem, poderia melhorar no quesito rapidez na resposta, demora muito para 
responder, dias... os professores normalmente sao bem preparados mas acontece de ter 
alguns que não tem muita aptidão para o ensino. gostaria de elogiar a tutoria presencial, que 
no meu caso é o samuel amorin, é um otimo tutor, bem melhor do que todos os que ja vi la 
pelo polo, sempre muito atencioso, disposto a ajudar, e rapido nas respostas a mensagens.                                                                                                                                                                                                                                          
Att. Michele da silva kowalek foscarini  

 Na minha humilde opinião, não tenho nada a reclamar da instituição, acho o ensino muito bem 
elaborado e de qualidade....tem  ajudado muito na minha busca pelo objetivo que é arrumar 
um bom emprego. Recomendo a Uninter para pessoal que busca um ensino de 
qualidade....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Muito obrigado pela   

 nada a declarar. 

 Não estou mais satisfeita com a instituição. Estou com pendências financeiras. Vou acertar e 
sair, não indico a ninguém a universidade. Sei que o tema não era esse. Obrigada  

 Não tenho nada a declarar a mais sobre as questões levantadas , acho um bom curso e vem 
me ajudando muito ao retorno a escola. 

 O que mais me decepcionou no curso, é a demora entre uma disciplina e outra, e o fato de eu 
ter sido dispensada das aulas da fase I  e ter que aguardar  a mesma para poder dar 
sequência aos meus estudos. Poderiam disponibilizar as matérias conforme a necessidade do 
aluno, iria adiantar o processo e o curso, já buscamos um curso a distancia por supostamente 
ser rápido, mas não é. Me faltam concluir somente o 3 ano, pelo visto vou demorar 18 meses 
para concluir oque num ensino regular terminaria em 1 ano com o ensino mais reforçado. 
Outra questão que me desanimou são as aulas presenciais no POLO, nada se faz mais 
desnecessário, vamos lá e ficamos sentados olhando um para o outro sem fazer nada, isso 
mesmo nada, quando usavam esse tempo para assistirmos as videos aulas até fazia 
sentido,agora não mais, apenas ficamos estudando com o livro sozinhos, pois o tutor presente 
em sala não é capacitado para nos auxiliar com os conteúdos. Perdemos tempo em sala.  

 Olá. Estou satisfeito com a instituição, estou terminando o ensino médio e com certeza 
aprendi muita coisa . só tenho uma sugestão, na hora em que se finaliza a avaliação objetiva 
no ava, deveriam deixar um espaço para comentário e dúvidas sobre as questões, assim como 
é feito na hora que se entrega o trabalho. 
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 Satisfeita em todos os aspectos,Polo organizado,ambiente agradável com tutores excelentes 
local e a distância. 

 Sem comentários... 

 Somente agradecer. 

 tema avaliado bom, tenho algumas dificuldades apenas em alguns conteudos que acho pouco 
tempo pra muito conteudo.  

 voces sao sensacionais, espero que possa pegar meu diploma logo  
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 .............................................. 

 Agradeço por pelo interesse em conhecer minha opinião a respeito dos temas, porém o maior 
interessado sou eu. Teria melhor desempenho se tivesse maior interesse. 

 Boa noite, me chamo Jeimes Michel e nesse ano que termina consegui graças a Deus e os 
colaboradores da UNINTER CIC concluir o ensino médio não tenho reclamações, apenas 
elogios principalmente a tutora Marjori desde já agradeço a todos.  
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 Deveria ter um professor presencial pelo menos uma vez ao mês  

 disciplina de matemática, a forma que o professor ensina não era de fácil compreensão , pois 
nós que estamos a muito tempo sem estudar esquecemos como é , e ele fazia direto pois para 
ele é simples , ele não ensina passo a passo . Em relação ao polo caixa de som de para 
assistir o tira duvidas em sala é péssima. 

 Gostei muito dos temas avaliados, particularmente não tenho nada a reclamar. 

 Muito bom. 

 Não tenho o que reclamar, todos os temas foram fácies e objetivos. 

 olá, boa tarde meu nome é Brenda Ferreira, sou aluna do curso eja desde o inicio deste ano e 
gostaria que tivesse a possiblidade do professor estar em sala todas as segundas feiras pois 
cada aluno tem suas duvidas especificas que através da live no facebook quase sempre não é 
fácil entender e não fica totalmente claro, outro ponto que acho que deveriam melhorar seria 
gravar os vídeos com o professor escrevendo em um quadro branco com caneta sabe? porque 
muitas vezes o touch screen do tablet  esta muito descalibrado e aí as letras e números que o 
professor escreve ficam distorcidos e causam confusão, com relação a tutoria no polo é ótima 
a dionete minha tutora sempre é muito simpática, gentil, paciente e nos incentiva a nos 
reunirmos e a cada aluno ajudar um ao outro, temos um grupo no WhatsApp somente para 
resolvermos as questões em surguem mais duvidas, pois nem sempre podemos comperecer 
no polo. tem duas meninas da secretaria que são extremamente legais não lembro o nome 
delas, elas sempre imprimem pra mim os boletos. E agora sobre os conteúdos... no meu caso 
eu optei por fazer a  disciplina de inglês porem quando fui ao polo para pegar o livro me 
falaram que era somente em pdf disponível no ava, foi uma decepção pois não tenho 
impressora e acabou não sobrando dinheiro pra eu ir ate uma lan house mandar imprimir, isso 
dificultou pra mim pois gosto de ter o livro físico em mãos e gosto de marcar as partes que 
acho importantes e daí fica mais fácil estudar para as provas. Espero que possam melhorar 
nesses aspectos pois escolhi a uninter por ser uma grande referencia, obrigada.  

 Sem comentários. 

 Supera as expectativas só deveria ter mais ventilação ou climatização das salas de aulas 

 tutoria a distancia tem que ser mais claro nas explicações. 

 Gastamos tempo e dinheiro para ir a aula na segunda feira apenas para assistir conteúdo que 
poderia ser visto em casa e melhor aproveitado. Perdemos no mínimo 1 hra e 30 min de 
trânsito toda segunda,tempo que deveria ser melhor aproveitado. Instituição ótima da qual 
recomendaria para meus amigos.Agradeço o espaço. 

 Tenho dificuldade de ser atendido ao telefone quando preciso falar com o meu curso.   

 ............................................................................................. 

 A principio tudo nos conformes,as matérias o ensino, só o atendimento que acho as vezes um 
pouco demorado....mas no mais tudo certo! 

 Laboratório do polo Uberaba, com computadores lentos e uns que nem funcionam e ou falta 
teclado ou mouse. Sala de aula sem ventilação , sem janelas, mesmo com ventilador no verão 
é insuportável a sala.   

 Muitas questoes do livro matematica estas erradas...assim confude muito na  aprendizagem. 
Falta alguem capacitado que esteja nas aulas do eja para tirar duvidas ainda mas na area de 
matematica 
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 Muito boa esta iniciativa,vejo que as situações apresentadas não são graves e podem ser 
melhoradas. Quero deixar aqui o meu respeito e admiração ao pessoal da recepção do polo do 
Uberaba e ao Sr Osny. Sempre que procurado recebeu-me com atenção. 

 o Atendimento físico e presencial é ótimo ,as matérias bem elaboradas um poucos mais 
difíceis  

 Acredito que deveria ter mais avaliação on line, com tempo de resposta, fazendo com que os 
alunos estudassem mais. 

 eu acho que o atendimento online tem que ser com mais clareza, facilidade para o aluno obter 
informações . e tambem responderem as questões com rapidez. e os responsaveis com o 
sistema tem que serem mais esclarecidos. ou seja o sistema é uma ............ nunca resolvem o 
que eu preciso . o sistema e o atendimento online está a muito a desejar vcs tem que 
mudarem muita coisa para ganhar uma estrela . no meu ponto de vista vcs continuarem assim 
não vão serem os melhores. sem contar que sempre da problema nesse programa de ........ 

 Gostei muito do curso , achei que foi muito alem da minha expectativa, otimo atendimento , 
conteudo bem elebaorado e pessoal e professores sempre prontos a tirar as duvidas e nos 
ajudar. 

 Na minha opinião as apostilas podiam ser mais complexa com mais exemplos,o tempo de 
prova um pouco mais, 

 No polo que estou cursando o eja (polo de francisco beltrão) nã deixa nada a desejar,sao 
muito atenciosos e prestativos,muito profissionais,principalmente nossa tutora do 
polo,iolane,nota 9,9 pro polo e 10 ,pra nossa prof. 

 O ensino e bom, bem simplificado e direto facilitando a nossa vida já que não temos muito 
tempo disponível. As dúvidas que tive foram tiradas no polo com muita atenção da professora, 
e muita Boa vontade.  

 os temas avaliados,estão perfeitos  

 sobre provas, voces deveria colocar pessoas que esta mais por dentro das atividades e 
provas, porque nossa prova de matematica 2 estava liberada para todos os  alunos do eja os 
formularios para nos ajuda , mas a mulher aqui do polo quando me viu com o formulario aberto 
mandou eu fecha na hora e me sente prejudicada porque era muita formula pra gente guarda 
tudo na cabeça e ela fazer isso e por falta de informaçao dela e esta por dentro do que esta 
acontecendo nos  nossos estudos 

 em relacao a uninter nao tenho queicha e uma otima escola recomendaria a qualque pessoa 
amigos parentes conhecidos ,adoro estudar aqui  tenhos disponibilidade de horarios para 
estudar questao de tutora tambem adoro todas elas ,me sinto bem aqui , os foncionarios e 
secretaria sao otimas ,a escola e bem conservada tudo muito limpo bem  organizadas ,a  todos 
meu muito obrigado  

 ESTOU A POUCO TEMPO ESTUDANDO COM VOCÊS, MINHAS MATÉRIAS FORAM 
LIBERADAS A POUCO TEMPO . AINDA NÃO TENHO COMO FAZER UMA AVALIAÇÃO 
,MAS 

 excelente o ensino 

 gostaria de fazer aula de revisao com um professor presente no polo. 

 Sala para realização das provas é pequena, quente, não tem ar condicionado, os 
computadores são razoáveis, apesar do ótimo atendimento e disponibilidade dos funcionários. 
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O material didático é bom, mas poderia ser melhor. O AVA é ainda uma plataforma arcaica, 
poderia ser mais interativa. 

  Interessante os alunos poderem participar desta avaliação. Assim, conhecendo as atuais  
situações de vida dos alunos, através desta pesquisa os gestores da Uninter poderam melhor 
atender os alunos que os procuram. 

 As matérias exatas, como matemática por exemplo deveriam enxugar mais os conteúdos e ter 
mais tempo para explicar e fazer atividades como exercícios para praticar mais antes da prova. 

 Boa noite os livros são excelentes gosto das proposta das atividades mas para mim que sou 
mãe fica meio complicado ir toda sexta feira sendo que posso ver os vídeos aula em casa mas 
fasso o possível para com perecer e para mim é bom ir uma vez na semana gosto muito de ler 
os livros são ótimos.  Agradeço pela atenção . 

 De inicio eu estava muito satisfeita com o curso ,mas de uns meses p cá tenho desanimado 
por conta de morar em outra cidade..e problemas finançeiros aprendo pouco com os videos 
gosto mais dos livros e aulas presencias ,mas não estou conseguindo frequenta-las...do mais 
estou satisfeita com tudo do curso ..obrigada pela atenção. 

 Não tenho nenhum comentário, apenas agradecer a oportunidade de terminar o ensino médio 
de uma forma rápida e confiável, diferente da existência que tive no passado. Professores 
muito bons e a equipe no polo super compreensiva e atenciosos.  

 O Uninter é muito bom, tem ótimos professores, livros, aulas, atividades e questões 
avaliativas. Lugar excelente para estudar e concluir o ensino médio, recomendo! 

 Olá! A Uninter foi indicada por uma amiga minha que, na época, fazia graduação, e desde 
então procurei o polo e iniciei meus estudos para a conclusão do ensino médio. Até o presente 
momento, não tive e não tenho do que reclamar ou de criticar algo relacionado à minha 
primeira experiência com a Uninter. É até empolgante ver que o ensino e que os métodos 
estão andando juntos com as necessidades das pessoas e com a velocidade de informações 
do nosso mundo atual que não para de evoluir.  

 Ótimo. 

 PARA MIN EST TUDO CORRENDO BEM NAO TNHO NENHUMA RECLAMACAO SEMPRE 
FUI MUITO BEM ATENDIDA 

 ,,, 

 ... 

 gostei muito pois proporcionou flexibilidade  pra mim , tenho pouco tempo de estudo . 
consegui concilia horarios de estudo trabalho e familia   

 O Polo de Medianeira esta de parabéns  

 Tudo muito bom gostei muito fui muito bem atendido todas as vezes que precisei estarei 
indico sempre que poço, pessoal muito bem treinado todos bem dispostos a estarem ajudando, 
gostei muito é um prazer estar terminando meus estudos essa empresa maravilhosa, e com 
pessoas inteligentes e capacitadas obrigado uninter. 

 Tudo ok 

 . 



 

Centro Universitário Internacional – UNINTER 

Avaliação da Educação de Jovens e Adultos   

EJA - EAD - 2018 

 
 

23 
 
 

 As provas objetivas deveriam ser mais simples, a pessoas com eu a muito tempo sem estudar 
está sendo difícil captar assimilar a entrar na cabeça. 

 de modo geral o atendimento, professores, material didático, estrutura escolar, computadores, 
muito bom. só tive problemas para conseguir o didático do inglês, mais creio que não possa 
ser considerado um problema até porque a matéria era optativa mais as aulas no ambiente 
virtual são bem detalhadas e objetivas, assim como os professores excelentes. 

 nao tenho reclamação ou algo sobre os estudos ou o polo  obrigada ...... 

 Nada a acrescentar!  

 Nao tenho nenhuma reclamaçao estou satisfeita ...obrigada. 

 Sou aluna eja para mim alem, d aulas a distancia deveria ter 1 na semana cm o professor na 
sala de aula o tira duvidas online para mim nao e muito proveitoso ,pois temos pouco tempo e 
a uexplicacao ao e bem complexa.os professores sao bons so esse criterio no meu ponto de 
vista pois quem esta a muitos anos sem estudar fica totalmente perdido.obrigada 

 tive problema com uma nota 6,0 ,e nao fui aprovado 

 Tudo otimo!!so demora mesmo e para esperar as notas das materias (eja) .... 

 . 

 Não tenho queixas com relação ao nosso tutor de sala, Carlos, ele é dedicado, atencioso e 
tenta ajudar como pode. Mas quando a questão não pode ser resolvida por ele e é 
encaminhada para a Doris, me sinto uma pessoa doente na fila do SUS, pois o atendimento é 
horrível, a soberba da pessoa é tanta que me enoja. Eu sou uma aluna dedicada, podem ver 
isso nas minhas notas, não estou apenas querendo um papel de conclusão do ensino médio, 
eu quero aprender tudo que não pude aprender na época certa, pois as condições no 
momento não me permitiram concluir meus estudos, pretendo fazer o ensino superior, mas 
desisti de fazer na Uninter, pois não vou passar 4 anos da minha vida dependendo de algué 
em que acha que é superior a mim e aos outros, uma pessoa que não merece nem a minha 
consideração e nem o meu respeito. Obs: não sou a unica que vou desistir de cursar ensino 
médio na Uninter por causa da sujeita citada. 
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Prezado(a) Aluno(a), 
 
Esta avaliação tem como objetivo conhecer sua opinião em relação às condições de ensino 

oferecidas e obter subsídios para a melhoria do UNINTER. Sua participação é fundamental para que 
tenhamos sucesso quanto aos objetivos pretendidos, e de sua sinceridade dependerá a qualidade do 
processo avaliativo. 

Ressaltamos que as respostas serão tabuladas sem identificação do aluno, o que garante o sigilo 
do processo. No caso de dúvidas ou problemas no preenchimento da avaliação, entre em contato com a 
Comissão Própria de Avaliação – CPA (cpa@uninter.com). 

 
Agradecemos sua participação! 

 
PERFIL SOCIOECONÔMICO 
 
Gênero: 

 Masculino   

 Feminino 

 
Idade: 

 Abaixo de 20 anos 

 21 a 25 anos 

 26 a 30 anos 

 31 a 35 anos 

 36 a 40 anos 

 Acima de 40 anos 

 
Estado civil: 

 Solteiro (a) 

 Casado (a) / União Estável 

 Viúvo (a) 

 Separado (a) / Desquitado (a) / Divorciado (a) 
 
Renda Familiar Mensal (considerar todos os tipos de rendimentos líquidos, de todos os 
membros da família): 

 Até 3 salários mínimos (até R$ 2.640) 

 Mais de 3 até 5 salários mínimos (R$ 2.641 até R$ 4.440) 

 Mais de 5 até 10 salários mínimos (R$ 4.441 até R$ 8.800) 

 Mais de 10 até 20 salários mínimos (R$ 8.801 até R$ 17.600) 

 Mais de 20 salários mínimos (mais de R$ 17.600) 
 
Assinale a situação abaixo que melhor descreve seu caso. 

 Não trabalho e meus gastos são financiados pela família 

 Trabalho e recebo ajuda da família 

 Trabalho e me sustento 

 Trabalho e contribuo com o sustento da família 

 Trabalho e sou o principal responsável pelo sustento da família 
 
 
AVALIAÇÃO DO CORPO DOCENTE 
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CONSIDERANDO A ESCALA ABAIXO AVALIE OS QUESITOS DESCRITOS A SEGUIR: 

Péssimo Ruim Regular Bom Excelente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

QUESITO 
Disciplina A 

Conceito  
(1 a 10) 

... 
 

Disciplina N 
Conceito  
(1 a 10) 

Exposição dos conteúdos com clareza e objetividade    

Utilização de exemplos e situações práticas que facilitam a aprendizagem    

O professor demonstra habilidade no uso das tecnologias nas aulas via 
satélite, nas rádios web, nos trabalhos on line e nos fóruns. 

   

Domínio do conteúdo da disciplina    

 
AVALIAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO 
 

QUESITO 
Conceito  
(1 a 10) 

Os livros são adequadas aos conteúdos abordados nas disciplinas  

Os livros trazem informações atualizadas sobre as disciplinas  

O material disponibilizado no AVA contribui para reforçar o conteúdo das disciplinas  

Os conteúdos do material didático (livros e AVA) estão de acordo com as avaliações  

 
AVALIAÇÃO DO CURSO 
                                                                 
O curso corresponde às expectativas iniciais: 

  Concordo totalmente        Concordo parcialmente      Não concordo/nem discordo 

  Discordo parcialmente      Discordo totalmente 

 
O curso propicia formação necessária para o desempenho profissional: 

  Concordo totalmente        Concordo parcialmente      Não concordo/nem discordo 

  Discordo parcialmente      Discordo totalmente 

 
Como você avalia o nível de exigência do curso: 

 Deveria exigir muito mais de mim 

 Deveria exigir um pouco mais de mim 

 Exige de mim na medida certa 

 Deveria exigir um pouco menos de mim 

 Deveria exigir muito menos de mim 

 

Com base em sua experiência, enquanto aluno(a), indique 3 (TRÊS) aspectos em que o curso 
deveria priorizar melhorias: 

 Material Didático (livros, apresentações, outros)  

 Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA 

 Processos de Avaliação (organização, cronograma, atividades avaliativas) 
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 Infraestrutura física (laboratórios, biblioteca, salas de aula, outros) 

 Tutoria Presencial (Local) 

 Tutoria a Distância 

 Qualificação dos Professores             

 Comunicação e informação 

 Outros Aspectos. Quais? _______________________________________  

 

AVALIAÇÃO DA TUTORIA LOCAL 

 

CONSIDERANDO A ESCALA ABAIXO AVALIE OS QUESITOS DESCRITOS A SEGUIR: 

Péssimo Ruim Regular Bom Excelente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

QUESITO 
Conceito  
(1 a 10) 

Comunicação da rotina de atividades, das etapas e dos prazos a serem cumpridos.  

Interação e comunicação com os alunos.  

Orientação quanto aos problemas relacionados ao processo de ensino-aprendizagem.  

Acompanhamento e orientação do processo de avaliação (provas objetivas e trabalhos)  

Assiduidade e pontualidade às atividades realizadas no Polo.  

 

Indique as ações de práticas tutoriais desenvolvidas do   

Grupos de Estudo                          

Aulas de revisão de conteúdos 

Feiras e Exposições                       

Seminários, Simpósios, Palestras        

Workshop (Oficinas)                       

Projetos de integração com a comunidade 

Aula Inaugural 
Visitas Técnicas 
Cine Debate 

Outras 

Não participo das práticas tutoriais ofertadas 

Não são ofertadas práticas tutoriais 

 
AVALIAÇÃO DA TUTORIA A DISTÂNCIA (Central) 
 

CONSIDERANDO A ESCALA ABAIXO AVALIE OS QUESITOS DESCRITOS A SEGUIR: 

Péssimo Ruim Regular Bom Excelente 
Não tenho 
condições 
de avaliar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 



 

Comissão Própria de Avaliação - CPA 

Avaliação da Educação e Jovens e Adultos - EJA  

2º Semestre 2017 

 

28 
 
 

 

QUESITO 
Conceito 
 (1 a 11) 

Disponibilidade para atendimento.  

Qualidade das informações e/ou orientações.  

Rapidez (agilidade) nas respostas.  

Horário de atendimento.  

 

AVALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA 

 

QUESITO 
Conceito 
 (1 a 11) 

Condições da biblioteca (disponibilidade de livros, organização, facilidade de acesso, etc.).  

Atualização, manutenção e conservação dos computadores dos laboratórios.  

Adequação da quantidade de computadores dos laboratórios.  

Qualidade da conexão de internet (disponibilidade, velocidade, estabilidade).  

Condições da sala de aula (mobiliário, limpeza, climatização, etc.)  

Condições dos recursos multimídia de sala de aula (TV, telão, datashow, caixa acústica, etc.)  

Condições dos ambientes gerais do polo (banheiros, recepção, corredores, etc.)  

 

COMENTÁRIOS E SUGESTÕES: 

 

Utilize o espaço abaixo para os seus comentários a respeito dos temas avaliados. As 
respostas serão repassadas aos gestores de nossa instituição para a respetiva análise e 
as ponderações acerca dos requeridos aprimoramentos. 

 

 

 

 

 

 


