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1 APRESENTAÇÃO 
 

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

 
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08 a 23 de agosto de 2020. 

 
REPRESENTATIVIDADE: dos 1826 alunos que possuíam vínculo ativo no AVA 

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

desta avaliação, 269 deles responderam à pesquisa, representando 14,7% 

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 32 questões, divididas em oito 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, na sequência o 

bloco referente ao orientador educacional do polo e os 03 últimos blocos foram 

voltados a avaliação da tutoria a distância, acesso à internet e conferencias. 

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 
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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: 

• Insatisfatório (fragilidade): indicador de satisfação de 1,0 a 6,9 pontos. 

• Parcialmente satisfatório: indicador de satisfação de 7,0 a 7,9 pontos. 

• Satisfatório (potencialidade): indicador de satisfação de 8,0 a 10,0 

pontos. 
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2 RESULTADOS GERAIS DA AVALIAÇÃO 
 

 

2.1 PERFIL SOCIOECONÔMICO 

 

GÊNERO 

 

 

IDADE 

 

41,8% 40,3%

58,2%
59,7%

2019 2020

Masculino Feminino

13,7%

21,5%

26,6%

13,7%

9,4%

15,2%

12,7%

26,9%

22,8%

11,9%

9,3%

16,4%

Abaixo de 20
anos

21 a 25 anos 26 a 30 anos 31 a 35 anos 36 a 40 anos Acima de 40
anos

2019 2020
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ESTADO CIVIL 

 

 

RENDA FAMILIAR MENSAL 

 Quesito 2020 

Até R$1.045,00 14,2% 

De R$ 1.045,01 a R$ 1.281,00 14,9% 

De R$ 1.281,01 a R$ 2.437,00 37,7% 

De R$ 2.437,01 a R$ 4.464,00 22,0% 

De R$ 4.464,01 a R$ 8.554,00 8,2% 

De R$ 8.554,01 a R$ 18.361,00 1,9% 

De R$ 18.361,01 a R$ 31.873,00 1,1% 

Acima de R$ 31.873,01 0,0% 

Obs.: a questão teve a escala de renda modificada em 2020, o que inviabiliza o comparativo com 
2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

46,1%
49,6%

1,2% 3,1%

46,6% 47,8%

1,1%
4,5%

Solteiro (a) Casado (a) / União
Estável

Viúvo (a) Separado (a) /
Desquitado (a) /
Divorciado (a)

2019 2020
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Assinale a situação abaixo que melhor descreve seu caso 

 

 

 

2.2 DESEMPENHO DOCENTE 

 

 

16,4%

12,1%

15,2%

35,2%

21,1%

15,3%

12,7%

18,7%

37,7%

15,7%

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

2019 2020

8,3

8,2

8,6

8,3

8,5

8,4

8,7

8,8

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 e nos programas 

de “tira dúvidas”

Domínio do conteúdo da disciplina.

2019 2020
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2.3 AVALIAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO 

 

 

2.4 AVALIAÇÃO DO CURSO 

 
O curso corresponde às expectativas iniciais 

 

8,9

8,9

8,8

8,7

8,8 

8,8 

8,9 

8,9 

Os livros são adequados 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

2019 2020

75,8%

19,1%

2,3% 2,0% 0,8%

75,7%

18,7%

4,1%
1,1% 0,4%

Concordo
totalmente

Concordo
parcialmente

Não
concordo/nem

discordo

Discordo
parcialmente

Discordo
totalmente

2019 2020
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O curso propicia formação necessária para o desempenho profissional 

 

 

Como você avalia o nível de exigência do curso 

 
 
 

72,7%

22,7%

3,5%
0,8% 0,4%

69,8%

25,7%

4,1%
0,4% 0,0%

Concordo
totalmente

Concordo
parcialmente

Não
concordo/nem

discordo

Discordo
parcialmente

Discordo
totalmente

2019 2020

7,4% 8,2%

78,1%

5,5%
0,8%

5,2%
10,8%

80,6%

3,4%
0,0%

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

2019 2020
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Aspectos em que o curso deveria priorizar melhorias 

QUESITOS 2019 2020 

Material Didático (livros, apresentações, outros) 35,2% 39,6% 

Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA 43,0% 35,1% 

Processos de avaliação (organização, cronograma, atividades avaliativas) 29,3% 25,7% 

Infraestrutura física (laboratórios, biblioteca, salas de aula, outros) 28,1% 20,5% 

Tutoria Presencial (Local) 24,6% 18,7% 

Tutoria a Distância 27,7% 26,5% 

Qualificação dos Professores 5,9% 7,5% 

Comunicação e informação 30,5% 36,2% 

Outros Aspectos. Quais? 5,1% 8,2% 

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

 
 
 
2.5 AVALIAÇÃO DO ORIENTADOR EDUCACIONAL DO POLO   

 QUESITOS 2019 2020 

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

8,6 8,5 

Interação e comunicação com os alunos. 8,5 8,2 

Assiduidade e pontualidade às atividades realizadas no Polo. 8,8 8,6 

Média 8,6 8,4 

 

 

INDIQUE AS AÇÕES DE PRÁTICAS TUTORIAIS DESENVOLVIDAS DO PAP   

QUESITOS 2019 2020 

Grupos de Estudo 36,7% 15,8% 

Aulas de revisão de conteúdos 44,1% 20,3% 

Feiras e Exposições 8,6% 2,9% 

Seminários, Simpósios, Palestras 9,0% 5,0% 

Workshop (Oficinas) 4,3% 5,0% 

Projetos de integração com a comunidade 4,3% 2,5% 
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Aula Inaugural 32,0% 12,6% 

Visitas Técnicas 2,7% 0,9% 

Cine Debate 6,3% 2,9% 

Outras 17,6% 9,9% 

Não participo das práticas tutoriais ofertadas 17,2% 17,3% 

Não são ofertadas práticas tutoriais 3,1% 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 
2019 2020 

Média N.T.A. Média N.T.A. 

Disponibilidade para atendimento. 8,7 5,9% 8,4 6,7% 

Qualidade das informações e/ou orientações. 8,4 5,5% 8,5 5,6% 

Rapidez (agilidade) nas respostas. 8,3 5,9% 8,2 5,6% 

Horário de atendimento. 8,8 4,7% 8,5 6,7% 

Média Geral 8,5 5,5% 8,4 6,2% 

*NTCA: Não tenho condições de avaliar. 

 

 

2.7 ACESSO A INTERNET1 

 

Você possui acesso à internet em sua residência (Cabo, Rádio, Linha 
Telefónica, etc.)? 

 

 
1 Bloco inserido em 2020, substituindo o bloco sobre atividades práticas, que não foi incluído, em 
virtude das contingências decorrentes da pandemia de Covid-19. 

91,0%

0,4%

8,6%

Sim

Não

Possuo acesso à internet apenas pelo
celular
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Qual é a velocidade da internet que você possui em sua residência (Cabo, 
Rádio, Linha Telefónica, etc.)? 

Quesito 2020 

Até 5MB 11,2% 

Acima de 5MB até 10MB 15,3% 

Acima de 10 MB até 50MB 32,8% 

Acima de 50MB até 100MB 10,4% 

Acima de 100MB 15,7% 

Possuo acesso à internet apenas pelo celular (Rede 3G) 1,1% 

Possuo acesso à internet apenas pelo celular (Rede 4G) 5,2% 

Não sei informar a velocidade da internet de minha residência 7,5% 

Não possuo acesso à internet em minha residência 0,7% 

TOTAL 100,0% 

 

 

Nesse período de epidemia de COVID-19, qual o tipo de aparelho que você 
pretende utilizar para realizar as PROVAS ON-LINE das disciplinas de seu curso? 

 

Quesito 2020 

Desktop 7,8% 

Notebook 64,9% 

Tablet 1,9% 

Celular (Obs.: nem todos os aparelhos são compatíveis) 24,6% 

Não possuo acesso à internet, preciso realizar as provas no Polo 0,7% 

TOTAL 100,0% 
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2.8 CONFERÊNCIAS2 

Você concorda que as aulas on-line do curso atenderam a necessidade 
dos alunos, para a realização dos momentos presenciais do curso?  

 

 
 
Para você, na esfera pessoal, quais foram as TRÊS principais dificuldades 
que encontrou ao acompanhar as aulas on-line utilizada pelo curso. 
 

Quesito 2020 

Espaço adequado para assistir as aulas em casa 20,9% 

Interferência de outras pessoas que moram na mesma casa 32,4% 

O equipamento (Celular, Desktop, Notebook, etc.) que utilizo é precário 8,5% 

Não tenho computador que posso utilizar em casa  0,0% 

A conexão de internet que utilizo é limitada 7,1% 

Ocorre muita instabilidade na minha conexão com a internet 15,4% 

Não entendo de informática, e tenho dificuldade em usar a ferramenta de 
conferência 

5,5% 

Outra. Qual? 10,1% 

TOTAL 100,0% 

 

 
2 Bloco inserido em 2020, substituindo o bloco sobre Docente Mediador, que não foi incluído, 
em virtude das contingências decorrentes da pandemia de Covid-19. 

73,9%

17,5%

6,3%

1,5%

0,7%

Concordo totalmente

Concordo parcialmente

Não concordo/nem discordo

Discordo parcialmente

Discordo totalmente
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Com que frequência você tem acompanhado as aulas das suas disciplinas 
do curso, realizadas on-line? 

 

  

35,8%

37,7%

10,8%

12,3%

3,4%

Acompanho todas as aulas

Acompanho a maioria das aulas

Acompanho a metade das aulas

Acompanho a menor parte das aulas

Não acompanho nenhuma das aulas
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3 COMENTÁRIOS DAS QUESTÕES ABERTAS3 
 

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. 

 

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

O conteúdo didático é muito bom, mais o atendimento referente a dúvidas deixam muito a 
desejar. 

Estou gostando muito de ter aulas on-line mas os livros estão demorando pra ser 
repassado pros alunos obrigada . 

O curso está me ajudando muito. Sem reclamações. 

Como eu trabalho o dia inteiro e tenho filhos pequenos, ficou muito bom fazer tudo on-line 
e não precisar ir no polo. as aulas são super bem explicadas.. 

A professora responsável pelo EJA não responde aos questionamentos dos alunos quando 
eles precisam de algo, deixamos as perguntas para ela no grupo e sem resposta temos que ir 
até o polo pra resolver as questões sendo assim acho desnecessário a utilização do grupo do 
whatsapp sendo que não nos auxilia em nada. 

Estou satisfeita. 

para mim, estou satisfeito 

achei bem interessante 

Muito bom o curso, e todo Suporte da instituição para dar o melhor para mim, agradeço a 
todos por fazerem parte de um sonho de estar terminando meu ensino médio. Assim que 
terminar irei realizar ANALISE DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS. 

Ao entra em contato com a faculdade eu fui informada que concluirá o 3° ano em um 
semestre. Logo que eu comecei a estudar começou aparecer que foi um propaganda 
enganosa, nenhum dos encarregados soube em explica e falar com uma certeza, fiquei mais 
de 40 dias esperando a resposta do encarregado pelo Eja e só soube do que seria feito 
depois de ameaça ir fazer reclamação na Central da Uninter 

 
3 Os comentários aqui apresentados são uma cópia literal do que foi escrito pelos alunos na 
questão aberta do questionário. 
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muito bom o curso,so poderiam ser mais rapidos na parte online para resolver problemas. 

Gosto muito muito muito , já falei que gosto muito... 

nada 

não tenho nenhuma sugestão no momento, com essa pandemia vai fazer o que não é 
mesmo. 

Nada a declarar . Obrigado 

todo esse tempo que sou aluno não tenho oque reclamar o atendimento online são muito 
precisos e muito bem explicados não deixando muitas duvidas sobre as mateiras e os 
trabalho a ser feito professores são muito bons todo que precisa estão a disposição para 
orientar os alunos explicando de forma objetiva 

Não tenho muito onque falar das aulas e nem dos professores são todos ótimos Gosto 
muito de fazer parte dos alunos uninter,os professores são excelentes e o curso tem muitas 
expectativa de aprendizagem. 

Muito importante esse tipo de avaliação. Pois assim é que são feitas as melhorias 
necessárias para nosso desenvolvimento. 

satisfação de ter feito parte deste grupo, parabéns a todos. Obrigadaaaaaaaaa. 

Sobre os livros, como não estou pegando no polo por motivo do covid, tenho lido no ava 
porem as letras são muito pequenas dificultando a leitura em postura e distancia correta. 

Acho que os temas tem sido de grande valor, o que tem atrapalhado são as condições 
emocionais por causa dessa reclusão social em que muitos de nós estão vivendo. 

Estou muito satisfeito com o ensino da UNINTER e vou fazer mais cursos, não tenho 
reclamações nenhuma, sempre fui bem atendido e aprendi muito bem, nota 10 para a 
UNINTER e para os professores e outros funcionarios da empresa. 

Bom eu gostei muito 

No momento sem comentários. 

Nada a acrescentar. 

Eu tenho dificuldades porque nao tenho internet ilimitada e nao consigo acompanhar todas 
as aulas e meu horario e pouco pois trabalho muito ,e tinhamos que ter uma 
acompanhamento mais pratico.mais e um aprendizado bom so podendo aprimorar mais. 

Eu tive oportunidade imensa de encontrar a uniter para terminar meu estudo.estou com 
medo de não conseguir pegar meu d 

Estou satisfeita com a escola, no curso em que estou fazendo, não consigo ver os vídeos 
pelo celular, mas estou conseguindo acompanhar e realizar as atividades só com o livro. 
Queria que na minha unidade de Pinda tivesse mais laboratórios, no caso que eu queria fazer 
uma faculdade de farmácia. 

Até o momento estou satisfeita com minha orientadora e com as vídeo aulas que 
acompanhei. Só não recebi material didático, e ainda aguardo retorno sobre antecipação de 
matérias. 

tudo ok 

Tudo ótimo 
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A UNINTER ME SURPREENDEU, POR TANTA DEDICAÇÃO DOS TUTORES DO POLO , 
QUANTO AOS TUTORES A DISTANCIA CONSIGO REALIZAR AS PROVAS, TRABALHOS 
E TIRAR TODAS AS DUVIDAS QUE PRECISO, SÓ TENHO QUE AGRADECER E 
RECOMENDAR A UNINTER A TODOS, PARABÉNS A TODOS QUE FAZEM DA UNINTER 
UMA DAS MELHORES ESCOLAS DE CURSO, GRADUAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO. MEU 
MUITO OBRIGADO PR FAZER PARTE DA UNINTER. GOSTO MUITO DE ESTUDAR NA 
UNINTER, TENHO SEMPRE COM QUEM CONTAR NA HORA DAS DIFICULDADES NAS 
PROVAS, SEMPRE COM OS MELHORES TUTORES NO POLO E A DISTANCIA TBM, 
EMFIM EU SOU GRATA POR FAZER PARTE DESSE TIME. 

Para mim o EJA tem sido muito prático. Tendo em vista que ele tem alunos bem mais velho 
que a minha faixa etária, vi tanto no AVA quanto no polo (quando ainda tinham aulas 
presenciais) a facilidade para quem não sabia mexer muito bem no computador, sendo 
disponibilizadas até aulas de informática. Talvez se focassem ainda mais nessa parte, de 
ajudar quem não teve/tem tanto contato com a tecnologia, acredito que a Uninter ficaria ainda 
melhor. 

sim muito bem avaliado 

esta tudo bom ao meu ver 

é uma oportunidade para quem não consegui terminar o ensino médio e agora poder 
concluir. mais informações 

sem comentários. 

Boa noite. Horário das aulas online deveria ser entre as 20 hrs e 21 hrs. Pra mim conseguir 
assistir todas. Mais as professoras são maravilhosas. Acho q o ensino a distâncias poderia 
ser tudo online até depois da pandemia. So foi uma opinião, obrigado a todos! 

Pelo menos os livros deviam ser entregues normalmente, abrir o livro online é muito ruim 
imagem embaçada as páginas. 

Não tenho que reclamar de nada ,pois estou tendo suporte necessário,tiram todas as 
minhas dúvidas,está tudo muito esclarecidos ... 

nao quero fazer nenhum comentario 

na minha opinião, deveria ter exercicios no final de cada aula 

O curso do EJA para mim é muito bom, somente quando fiz a contratação foi me falado 
uma coisa a respeito de tempo de duração e valor, e no fim ambos aumentaram. No mais, a 
equipe de professores e equipe e apoio são muito bons. 

Acho que poderiam melhorar a comunicação entre os tutores e alunos. 

Quero agradecer a Professora Renata uma pessoa maravilhosa que me inspira a cada dia 
e acredito que toda turma seja grata pois ela é uma excelente profissional 

Os temas tem sido um pouco difíceis, mas estou me esforçando ao máximo para ter o 
melhor aproveitamento. Quanto as aulas presenciais tenho acompanhado e estou gostando 
muito,os professores são muito atenciosos estou satisfeita com os ensinamentos da uninter. 

Quando Preciso tirar duvidas, o retorno demora muito e nem sempre resolve. 

no momento nada a criticar. pois no meu ponto de vista os serviços que estão sendo 
ofertados todos estão me suprindo. 
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acho todos os temas bem elaborados, nível de exigência me ajuda no desempenho das 
aulas acho tudo muito bom cada processo para nos ajudar na prova e assim concluir mais 
uma matéria. 

Nada 

Só uma observação no retorno das aulas presenciais espero que tenha um professor da 
matéria pessoalmente para esclarecer duvidas sobre o que estamos assistindo em casa e no 
polo as aulas não são nada praticas, é muita dissertação e nada de exemplificar 
principalmente em exatas me dei muito mal em matemática porque não via uma equação na 
minha vida a mais de anos , imagino a dificuldade dos alunos que são mais velhos do que eu. 

De toda forma concordo parcialmente. 

Devido ao momento em que estamos vivenciando não tem muito em que me manisfestar 
pois presencialmente fui apenas umas cinco vezes devido esta bem no começo do curso, 
porem o que esta sendo disponibilizado virtualmente esta sendo de grande uso. 

Gostei muito,a muito tempo estava espera uma oportunidade de concluir meu ensino 
medio.e a uninter esta me ajudando realizar meu sonho. 

Acho o curso excelente. 

Estou satisfeita com o desempenho do meu curso. 

são excelentes para tutoria a distancia, sempre responde na hora. 

Atende todos os meus objetivos 

Os professores são bons, e conhecedor das matérias, mas falta entrosamento com as 
câmeras, para que as aulas ocorra com mais entusiamos e sem perder a linha de raciocínio. 

Seria bom se desse pra adiantar materias mediante a pagamento de taxa ou não para 
todos e n apenas quem ja fez primeiro e segundo ano 

Para mim tudo certo. 

bom até o momento não tenho do que reclamar ,sempre me adentem com muita ateção,os 
conteudos são bem explicados ,pra mim está tudo certo 

Ótimo ensino, de muito qualidade. 

nada a declarar 

acho que deveriam apenas passar as matérias que me faltavam, estou vendo matérias 
desde o nono ano, e eu só queria terminar os dois últimos anos. Acho muita sacanagem 
fazerem isso. Boa noite 

Para mim tá sendo bom terminar os estudos assim pois tenho filha trabalho ,e assim tá 
sendo bom . 

ook 

Gostei muito de ter a o oportunidade em opinar a respeito dos temas. 

Concordo com as minhas respostas 

O livro poderia ser disponibilizado em pdf 
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Prefiro que mantenha dessa forma apesar das diversidades, pra mim se ainda fosse 
necessário estar indo ate o polo estaria sendo bem pior pois dependo de ônibus e ainda 
trabalho das 16:00 ate as 02:30 então os horários são bem complicados!.. 

Achei na disciplina de matemática alguns exemplos que caíram na prova não foram citados 
na aula online confesso que tive que quebrar a cabeça para conseguir resolver a questão isso 
que sou bem entendido mas para algumas pessoas com mais dificuldades acho que tiveram 
dificuldade,achei bem interessante a forma de avaliação da ubest com várias provas com 
uma dificuldade elevada e porém a prova subjetiva muito fácil,isso mostrou que com 
atividades em cada aula ficou mais fácil realizar a prova 

Ótimos temas, do momento e bem interessantes me trouxe boas recordações e 
conhecimentos aprimorei meus conhecimentos básicos. 

Sobre que erro na avaliação, mão tenho resposta do que erei, dai não sei oque estudar. No 
polo que eu prático curso demora para responder minhas dúvidas. Material didático tinha que 
ser mais específico mais fasio eu acho porque fais muito tempo que parei de estudar tenho 
dificuldades no aprendizado. 

Prefiro o curso totalmente online ao semi-presencial 

Está ótimo os conteúdos os professores são excelentes não tenho nenhuma reclamação . 

Tudo ok, estão de parabéns. 

ok 

Um aplicativo para Android bem otimizado e bem corrigido, seria uma boa. De resto adoro 
a instituição. 

Estou extremamente satisfeito com os estudos! 

Nada do que reclamar por enquanto..ta sendo ótimo estudar! Para mim está muito bem do 
geito que está. 

Muito bom ter opinioes.+ 

Eu estudo melhor com o livro em mãos pois, não gosto de ler pela internet 

ola boa noite pessoal so tenho agradecer voces melhor curso que ja fiz tudo superou 
minhas expectativas amei conhecer a uniter tenho muito amor por este lugar aqui estou 
conseguindo alcançar meus objetivos realizando sonhos 

vivendo esse novo normal, acredito que agora seja uma grande oportunidade de 
aprendizagem, principalmente para as pessoas que trabalham e estudam agora e o momento 
certo para focar nos estudos, tendo bastante tempo vago para realizar os trabalhos e 
atividades do ava facilita muito.Para mim o ambiente virtual, os professores em geral esta 
tudo certo se tenho alguma duvida e pergunto tenho um retorno imediato. 

achei muito bom perguntar pois tem muitas pessoa que nem sempre tem a mesma 
facilidade igual a nos 

Boa tarde. Minha unica dificuldade é em realizar a prova que seria realizada no polo. Pois 
não disponibilizo dos equipamentos. 

Sem mais 

Para mim esta tudo bom 
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Aproveito ao máximo todo o tempo que tenho para estudar on-line e acho que o conteúdo 
oferecido é de exelente qualidade. Sempre que liguei na unidade aqui de Maringá fui muito 
bem atendida. 

Não tenho sugestão de melhoras ,pois em tudo que foi disponibilizado pra meus estudos foi 
bom , realmente só depende de minha vontade e aplicação , aulas todas bem explicativas e 
objetivas. 

A minha maior dificuldade , foi nas provas online , porque tenho um bebe de 3 anos e 
algumas vezes me interrompia. Mas tirando isso está tudo certo. 

As condições de ensino oferecida é perfeita! 

Não tenho o que reclamar, aulas bem elaboradas, professores ótimos, um material 
excelente! 

Tem um aplicativo chamado Zoom que serve para vídeo conferência. Na minha opinião 
isso vai aproximar mais os alunos com os professores e também vai melhorar em muito o 
rendimento. Vamos interagir melhor. 

como estou em busca de oportunidade e trabalho...on line pra mim facilita 
muito....precisamos entender que estamos em era digital e que vem para nos ajudar... 
obrigado a todos pelo apoio. 

Nada a dizer sobre o assunto 

Não assisto as aulas pois trabalho no segundo turno Meu computador não tem werbicam 
por isso agendo as provas no polo. Não tenho muita habilidade com a informatica. 

PRA MIM ATENDE TODAS AS MINHAS NECESSIDADES. 

Acho muito pouco apenas 1 matéria a cada 2 meses.. poderiam liberar no mínimo 2 
materias 

boas perguntas vocês estão de parabéns 

E legal fazer essas avaliações para saber um pouco mas sobre nós e do que a gente 
concorda .saber a nosa opinião 

melhorem as datas da prova. 

Estou muito satisfeita com o curso E.J.A. Estou tendo recentemente um pouco de 
dificuldade de ter um tempo de estudo de qualidade mas vou procurar me organizar. obrigada 
por enquanto. 

gosto muito da plataforma de vocês dificilmente fico com duvida consigo fazer tudo 

Está sendo bom mas a educação presencial realmente é melhor, mas a distancia esta 
suprindo o básico. 

não tenho nenhuma sugestão. 

Nada a comentar 
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Gostaria que nas pesquisas ,disponibilizassem uma terceira opção de gênero 
(outro),porque existem pessoas que não se encaixam na binaridade de gênero e se sentiriam 
totalmente ofendidas com as duas opções como únicas...Já é totalmente desconfortável 
serem hostilizades na sociedade ,precisam de respeito e visibilidade.Estamos na 
modernidade e não nos tempos das cavernas...a maioria das pesquisas e redes sociais já se 
adequaram....não é questão de concordar na não binariedade de gênero e sim prezar pelo 
respeito dos indivíduxs 

perfeito, esta me ajudando muito, alem de eu terminar os meus estudos quero ingressar na 
faculdade de administração e continuar com os serviços da uninter 

Sempre fui bem atendida por todos a quem busquei ajuda nas minhas dúvidas,mas tenho 
muita dificuldade de aprender devido o tempo em que fiquei fora de uma unidade escolar,pois 
já faz 27 anos que terminei o ensino fundamental,mas os professores são muito bons e 
atenciosos. 

não tenho nenhuma reclamação!!! 

O curso EJA vem superando as minhas expectativas, pois nele percebo uma organização e 
um tempo acessível para a realização de atividades e avaliações 

Muito bom o Curso! 

ATÉ O MOMENTO ESTÁ DENTRO DA MINHA EXPECTATIVA 

gostaria que vocês melhorassem na parte de orientador... porque me passou informações 
erradas dos prazos e agora não vou ter tempo para estudar tudo que é necessário para fazer 
a prova e obter notas boas. estou muito insatisfeita com meu orientador. 

Estou gostando muito de fazer o eja ,pela uninter, achava que iria ser mais difícil porque 
fazia 22 anos,que eu tinha parado de esdutar. OBRIGADO UNINTER. 

Acho que o eja da uninter e bem instrutivo e estou gostando da forma de ensino mesmo 
que online. 

Não tenho muito a falar,comecei agora,estou na segunda materia,pra mim esta sendo 
bom,estou gostando aprendendo,gostei do professor de espanhol ensinou muito bem,estou 
gostando da professora de portugues explica bem. 

Pra mim está bom, assim consigo acompanhar o estudo da onde eu parei 

Ensino ótimo. Professores com boas qualificações ! 

Muito boa o método de ensino a distância. 

Apenas sinto falta do livro de portugues e o atendimento tutorial é demorado.Nos outros 
aspectos esta tudo bem. 

bom pra mimo uninter foi a melhor forma pra mim etudar pq eu trabalho e a forma de aula 
online ta sendo muito bom pra mim não tenho do quer reclamar na hora que quero tira duvida 
sou respondida na hora 

O entendimento e muito bom os tutores são ótimos só não consigo acessar o livro da 
matéria pelo celular. Não consigo também 

bom dia, as aulas e atentimentos são execelente. 

Muito bom. 
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To achando bem interessante as aulas Meio complicado de entender sem um professor 
mas vejo as video aulas e os livros e vou me aprimorando. 

Estou muito feliz com o EJA. Professores magistrais e tutoria maravilhosa: Dionete é nota 
1000! 

gostaria de aulas presencias. 

nada a declarar 

Melhoria na comunicação entre o tutor e o aluna para esclarecimento de dúvidas, melhoria 
nas informações sobre os cursos, maior disponibilidade de matérias que ajudem na 
aprendizagem da disciplina. 

estou aprendendo muito com as aulas esperava t mas dificuldades para estuda on line mas 
tou gostando muito estou ate recomendando para algum amigos. 

Ate o momento tenho entendido ate agora não tenho duvidas 

Estou satisfeito comas aulas e material didático 

Muito bom sou nova na Uninter o curso está sendo ótimo não tenho reclamações 

No meu ponto de vista os conteúdos estão excelentes. 

MAIS EXPLICAÇÕES SOBRE O CURSO, PASSO A PASSO DE COMO COMEÇAR MAIS 
DETALHADO. 

Até o momento, está atendendo as minhas espectativas, espero que mantenha o padrão e 
qualidade nos ensinos. 

Acho que cada vídeo das aulas deveriam ser menos extensas. 

Agradeço por facilitar minha vida, por mais que estamos de quarentena nessa fase 
complicada ( que vai passar, logo) esta meio corrido para mim. E com as aulas online consigo 
me programar, concluir meu ensino medido e após fazer um superior! 

excelente trabalho 

Não tenho nenhuma reclamação tanto quanto as aulas e o atendimento achei muito bom 

A plataforma poderia oferecer dicas de como estudar e manter o foco. Poderiam adaptar 
mensagens via emai-l ou sms, de novas atualizações/provas/trabalhos, caso esqueça da data 
de entrega etc. 

excelente 

Acho que deveríamos ter mais atividade avaliativas para testar nossos conhecimento, e 
trabalhos sobre aquilo que estamos aprendendo. Também poderíamos ter uma live no dia 
que seria a aula presencial para tirar duvidas diretamente com o professor, também 
atendendo a necessidade de cada aluno e suas possibilidades. 

tudo ok. 

BOA TARDE. GOSTARIA SOMENTE DE AGRADECER ESTÁ OPORTUNIDADE DE 
TERMINAR MEUS ESTUDOS, E COM TODA CERTEZA CONTINUAR ATÉ UMA 
FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA, E PROVAR QUE SONHOS NÃO TEM IDADE. SENTI FALTA 
MESMO E GOSTARIA DE LIVROS EM MÍDIA FÍSICA, POIS MÍDIA DIGITAL NÃO GOSTO 
NEM NO PLAYSTATION. OBRIGADO. 
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Não consigo acompanhar, porquê trabalho mas tô fazendo o possível para não deixar de 
estudar. 

vocês estão de parabéns. respondi todas as perguntas com muita atenção, obrigada pela 
dedicação quem tem com nós, alunos. Boa tarde 

Aprendi muito, são excelentes professores explicam tudo oque é devido Fiquei com 
bastante duvidas também mas não procuro aprender 

muito bom, as aula online conteudo excelente.. 

Tudo bom 

Estou gostando bastante das aulas. 

O ensino a distancia para alunos de EJA, é interessante por viabilizar a flexibilização dos 
horários dos alunos, tendo em vista, que muitos precisam trabalhar para dar conta das 
necessidades de sua casa. 

Nada a declarar até o momento, mas estou fascinado pelo EaD .Obrigado a todos da 
Uninter. 

A instituição vem sendo a melhor escolha que fiz para retornar ao estudos! 

tudo ocorre conforme o esperado 

Nem sei oq falar e tudo novo pra mim. 

 

 



 

Centro Universitário Internacional – UNINTER 

Pesquisa de Perfil e Ambiente Acadêmico 

Educação de Jovens e Adultos - EJA - EAD - 2020 

 

26 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 
 
 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Centro Universitário Internacional – UNINTER 

Pesquisa de Perfil e Ambiente Acadêmico 

Educação de Jovens e Adultos - EJA - EAD - 2020 

 

27 
 
 

  Prezado(a) Aluno(a) 

 

Esta pesquisa tem como objetivo conhecer sua opinião em relação às condições de ensino 

oferecidas e obter subsídios para a melhoria institucional. 

No caso de dúvidas ou problemas no preenchimento do questionário, entre em contato com a 

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

Os resultados da pesquisa do ano anterior, estão disponíveis no site da CPA, caso queira verificar, 

acesse o endereço: inserir link 

Agradecemos sua participação! 

 

PERFIL 

 

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) 

 

mailto:cpa@uninter.com
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Renda Familiar Mensal (considerar todos os tipos de rendimentos líquidos, de todos os 

membros da família):  

 Até R$1.045,00 

 De R$ 1.045,01 a R$ 1.281,00  

 De R$ 1.281,01 a R$ 2.437,00  

 De R$ 2.437,01 a R$ 4.464,00  

 De R$ 4.464,01 a R$ 8.554,00  

 De R$ 8.554,01 a R$ 18.361,00  

 De R$ 18.361,01 a R$ 31.873,00  

 Acima de R$ 31.873,01  

 

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 

 

 

CORPO DOCENTE 

 

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 

 

TENDO COMO REFERÊNCIA TODO O CONJUNTO DE PROFESSORES DO CURSO, ATÉ O 

PRESENTE MOMENTO, AVALIE OS QUESITOS ABAIXO:  
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QUESITO 

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 e nos programas 
de “tira dúvidas”. 

 

Domínio do conteúdo da disciplina  

 

MATERIAL DIDÁTICO 

 

TENDO COMO REFERÊNCIA TODOS OS MATERIAIS DO CURSO, DISPONIBILIZADOS ATÉ O 

PRESENTE MOMENTO, AVALIE OS QUESITOS ABAIXO: 

 

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?  

 

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?  
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 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) 

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

 Tutoria Presencial (Local) 

 Tutoria a Distância 

 Qualificação dos Professores             

 Comunicação e informação 

 Outros Aspectos. Quais? _______________________________________  

 

 

ORIENTADOR EDUCACIONAL DO POLO 

 

CONSIDERANDO A ESCALA ABAIXO AVALIE OS QUESITOS DESCRITOS A SEGUIR: 

Não tenho 

Condições de 

Avaliar 

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 (cordialidade, atenção, agilidade).   

Assiduidade e pontualidade às atividades realizadas no Polo.   
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Indique as ações de práticas tutoriais desenvolvidas do PAP  

 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 
 

TUTORIA A DISTÂNCIA 

 

CONSIDERANDO A ESCALA ABAIXO AVALIE OS QUESITOS DESCRITOS A SEGUIR: 

Não tenho 

Condições de 

Avaliar 

Péssimo Ruim Regular Bom Excelente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

QUESITO 

Conceito 

 (1 a 10) 

Disponibilidade para atendimento   

Qualidade das informações e/ou orientações   

Rapidez (agilidade) nas respostas   

Horário de atendimento   

 

 

 

ACESSO A INTERNET 

 

Você possui acesso à internet em sua residência (Cabo, Rádio, Linha Telefónica, etc.)? 

 Sim   Não   Possuo acesso à internet apenas pelo celular 
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Qual é a velocidade da internet que você possui em sua residência (Cabo, Rádio, Linha Telefónica, 

etc.)? 

 Até 5MB 

 Acima de 5MB até 10MB 

 Acima de 10 MB até 50MB 

 Acima de 50MB até 100MB 

 Acima de 100MB 

 Possuo acesso à internet apenas pelo celular (Rede 3G) 

 Possuo acesso à internet apenas pelo celular (Rede 4G) 

 Não possuo acesso à internet em minha residência 

 

Nesse período de epidemia de COVID-19, qual o tipo de aparelho que você pretende utilizar para 

realizar as PROVAS ON-LINE das disciplinas de seu curso? 

 Celular (nem todos os aparelhos são compatíveis) 

 Desktop 

 Notebook 

 Tablet 

 Não possuo acesso à internet, preciso realizar as provas no Polo 

 

 

CONFERÊNCIAS 

 

ATENÇÃO: Nesse bloco, você vai responder sobre as aulas e atividades que substituíram os momentos 

presenciais do curso, e estão sendo realizadas por meio da ferramenta de conferência utilizada pelo curso 

em que está matriculado.  

Você concorda que a ferramenta de conferência utilizada pelo curso, atendeu a necessidade dos 

alunos, para a realização das aulas das disciplinas presenciais? 

 Concordo totalmente     

 Concordo parcialmente   

 Não concordo/nem discordo 

 Discordo parcialmente   

 Discordo totalmente 
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Para você, na esfera pessoal, quais foram as TRÊS principais dificuldades que encontrou ao 

acompanhar as aulas por meio da ferramenta de conferência utilizada pelo curso. 

 Espaço adequado para assistir as aulas em casa 

 Interferência de outras pessoas que moram na mesma casa 

 O equipamento (Celular, Desktop, Notebook, etc.) que utilizo é precário 

 Não tenho computador que posso utilizar em casa  

 A conexão de internet que utilizo é limitada 

 Ocorre muita instabilidade na minha conexão com a internet 

 Não entendo de informática, e tenho dificuldade em usar a ferramenta de conferência 

 Outra. Qual? _______________________________________________ 

 

Com que frequência você tem acompanhado as aulas das suas disciplinas do curso, realizadas 

por meio da ferramenta de conferência? 

 Acompanho todas as aulas 

 Acompanho a maioria das aulas 

 Acompanho a metade das aulas 

 Acompanho a menor parte das aulas 

 Não acompanho nenhuma das aulas 

 

 

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 respectiva análise e 
as ponderações acerca dos requeridos aprimoramentos.  

 

 

 

 

 

 


