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1 A INSTITUIÇÃO 

 

 

MANTENEDORA: Sociedade Educacional Uberabense - SEU 

CNPJ/CPF: 25.452.301/0001-87 

MANTIDA: Universidade de Uberaba – UNIUBE – Código 143 

Portaria n.º 544, de 25/10/1988 

Reitor: Marcelo Palmério 

Telefone: (34) 3319-8800 

Fax: (34) 3314-8910 

E-mail: uniube@uniube.br 

Endereço: Avenida Nenê Sabino nº 1801 – Bairro Universitário 

Uberaba / MG – CEP 38.055-500 

Campus: Aeroporto 
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2 INTRODUÇÃO 

 

 

2.1 Histórico 

 

O fundador da Universidade de Uberaba Mário de Ascensão Palmério, iniciou sua 

prática pedagógica em 1936, como professor de Matemática. Além de reconhecido como 

visionário da Educação, Mário Palmério prestou significativa contribuição à política regional, 

nacional e internacional, sua obra literária conduziu-o à Academia Brasileira de Letras, 

ocupando a vaga de João Guimarães Rosa.  

Com mais de sessenta anos, a UNIUBE estabeleceu-se e consolidou-se como instituição 

de ensino superior privado. A UNIUBE experimentou várias transformações: a) ciclo das 

faculdades isoladas: em 1947 é criada a Faculdade de Odontologia do Triângulo Mineiro. Em 

1951 é criada a Faculdade de Direito do Triângulo Mineiro e, em 1956, a Escola de Engenharia 

do Triângulo Mineiro. As três, mantidas pela Sociedade de Educação do Triângulo Mineiro; b) 

ciclo da integração: em 1972 se dá a integração administrativa e didática das três faculdades. 

O Sistema Integrado recebe a denominação de Faculdades Integradas de Uberaba - FIUBE; c) 

ciclo da fusão: de 1981 a 1987, a Sociedade de Educação do Triângulo Mineiro promove a 

fusão com as Faculdades Integradas São Tomás de Aquino - FISTA. A Sociedade Educacional 

Uberabense assume a manutenção das Faculdades Integradas de Uberaba- FIUBE; d) ciclo da 

transformação: em 1988, a FIUBE se transforma em Universidade de Uberaba. O Estatuto da 

Universidade de Uberaba - 1990, concernente ao ciclo da transformação indica, no seu Art. 1º, 

o reconhecimento da Universidade pela Portaria MEC nº 544, de 25 de outubro de 1988; e) 

ciclo da modernização e expansão: inicia-se em 1997, sobre a égide da nova LDB. Concebe-

se então uma nova estrutura organizacional; faz-se a reestruturação no desenvolvimento de 

ensino, pesquisa e extensão; cria-se um novo modelo didático-pedagógico; faz-se uma 

restauração da estrutura física com construção de mais salas, ampliação e modernização dos 

laboratórios, instalação de uma biblioteca totalmente informatizada, com uma estrutura física, 

acervo e serviços condizentes com a necessidade do suporte necessário às atividades de ensino, 

pesquisa e extensão; criam-se novas modalidades de processo seletivo e contratam-se 

professores titulados em praticamente todas as áreas do conhecimento.  
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Em 2002, pela Portaria MEC nº 2.728, foi aprovada a criação do campus fora de sede, 

no município de Uberlândia. Em 2005, a UNIUBE foi credenciada para a oferta de cursos 

superiores a distância pela Portaria nº 1.871/MEC, de 02/06/05. 

A Universidade de Uberaba tem sua sede no município de Uberaba, MG, e, possui 

também, Campus em Uberlândia, MG.  

A inserção regional da IES em sua área de abrangência é considerada como marco inicial 

para o planejamento estratégico da Universidade de Uberaba (UNIUBE) em especial, da 

educação a distância (EaD).  A sede e os polos atendem às demandas de desenvolvimento 

sócioeconômico, tecnológico e cultural e compatibilizam a missão e os objetivos institucionais 

descritos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) em vigor. 

 

 

2.2 Missão e Visão 

 

A Universidade de Uberaba tem como Missão “Promover o ensino e a geração do 

conhecimento formando o profissional compromissado com uma sociedade justa” e como 

Visão a “Consolidação da Universidade como referência na pesquisa, no ensino de qualidade 

e na extensão e ação comunitária da região, firmando-se como uma instituição com 

responsabilidade social”.  

A consolidação da Universidade nas áreas de ação comunitária, pesquisa e produção 

científica e ensino de qualidade se processa nos segmentos:  

A - ensino 

B - pesquisa 

C - extensão e ação comunitária 
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2.3 Comissão Própria de Avaliação – CPA 

 

 Composição Atual da Comissão Própria de Avaliação 

 

Período de mandato da CPA: março de 2017 a fevereiro de 2019. 

 

Ato de designação: Portaria nº 012/2017 da Reitoria 

Quadro 1: Composição da 8ª Comissão Própria de Avaliação 

Nelson Rannieri Tirone  - Coordenador 

Antônio Soares Mendonça  - Representante da Comunidade Externa 

 

Lélia Bruno Sabino  - Representante da Comunidade Externa 

Andréa Queiroz Fabri - Representante Docente 

 

Ricardo Baratella - Representante Docente 

 

Cristiane Demartini  - Representante Técnico-administrativo 

 

Marcos Eduardo Tanner   - Representante Técnico-administrativo 

 

Alexandre Conceição Bastos   

 

- Representante Discente 

 

Cleisson Cantarini Moraes Santos - Representante Discente 
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2.4 Planejamento estratégico de autoavaliação 

 

Como condutora do processo de avaliação institucional interno da UNIUBE, a CPA 

elaborou o processo de autoavaliação para o triênio 2015-2017 dividindo a avaliação em etapas 

conforme Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 065 de 2014. Todo o processo de 

autoavaliação conduzido pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) foi realizado em 

consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e dessa forma permitir a 

avaliação das metas definidas no planejamento institucional da UNIUBE. 

 Durante as reuniões de planejamento ficaram definidas as seguintes etapas com 

respectivos eixos e dimensões a serem avaliados:  

1º Momento 2015 – 2016 – Relatório Parcial 1 

2º Momento 2016 – 2017 – Relatório Parcial 2 

3º Momento 2017 – 2018 – Relatório Final 

O ciclo de avaliação foi colocado em prática pela CPA com a colaboração dos setores de 

Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) e da Tecnologia de Informação e Comunicação 

da EAD (TIC-EAD), Diretoria de Marketing, Diretoria Administrativa e Financeira, Prefeitura 

Universitária, Pró-Reitoria de Ensino Superior, Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão, 

Agência Portfólio – Agência Experimental de Publicidade e Propaganda dos cursos de 

Comunicação e Superintendência Administrativa. 

A CPA definiu que os pontos de destaque, as fragilidade e potencialidades observados 

nos relatórios parciais serão apresentados nesse relatório final. 

Com a publicação do decreto 9.235, de 15 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o 

exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior 

e dos cursos superiores de graduação e pós graduação, a CPA já vislumbra para o próximo 

período de avaliação institucional (2018-2020) novas estratégias para adequação dos 

instrumentos de avaliação com intuito de reestruturar o processo para uma manutenção 

constante de avaliação para verificar se o que foi planejado pelo PDI e PPC dos cursos estão 

sendo executados.  Ainda, promover ações de sensibilização da comunidade acadêmica e 

população quanto a importância da avaliação institucional. 

Após reuniões de planejamento, a CPA propõe que o processo de autoavaliação na 

UNIUBE do triênio (2018-2020) siga as seguintes etapas: 

2018: Avaliar temas referentes ao: 

 Eixo 1 – (Planejamento e Avaliação Institucional)  
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Eixo 2 – (Desenvolvimento Institucional) contemplando a dimensão 1 (Missão 

e Plano de Desenvolvimento Institucional) 

Eixo 3 – (Políticas Acadêmicas) contemplando a dimensão 2 (políticas para o 

ensino, pesquisa e extensão) e dimensão 9 (política de atendimento aos discentes). 

2019: Serão aprofundados temas referentes ao: 

 Eixo 1 – (Planejamento e Avaliação Institucional) 

 Eixo 3 – (Políticas Acadêmicas) contemplando a dimensão 4 (Comunicação com 

a Sociedade). 

 Eixo 4 – (Políticas de Gestão) avaliando a dimensões 5 (Políticas de Pessoal) e 

6 (organização e gestão da Instituição). 

 

2020: Será realizada uma avaliação de todo o processo dos dois anos anteriores e 

avaliados os eixos e dimensões abaixo: 

 Eixo 2 – (Desenvolvimento Institucional) contemplando a dimensão 1 (missão e 

plano de desenvolvimento institucional) e dimensão 3 (Responsabilidade Social da Instituição) 

Eixo 4 – (Políticas de Gestão): avaliação da dimensão 10 (Sustentabilidade 

Financeira); 

Eixo 5 – (Infraestrutura Física): contemplando a dimensão 7 (Infraestrutura 

Física). 

Ainda, como meta para o próximo período de avaliação, a CPA propõe junto com outras 

instâncias da instituição elaborar novos indicadores quantitativos de avaliação, 

acompanhamento e evolução da qualidade do ensino, indicador de viabilidade de curso e 

promover um fórum de Avaliação na UNIUBE. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

As avaliações foram realizadas para a obtenção dos dados utilizando-se variados 

instrumentos como, questionários com questões de múltiplas escolhas, questionários com 

respostas diretas (sim ou não), questionários com questões abertas. Os instrumentos de 

avaliação foram aplicados periodicamente durante todo ano letivo, com intervalos de 20 a 30 

dias entre as avaliações.  Também foram realizadas avaliações a partir de: 

 Visitas pelo campus para avaliações “no local” de itens de infraestrutura física; 

 Consultas dos relatórios de atividades de setores ligados às Pró-reitorias; 

 Consultas dos relatórios de atividades de setores ligados ao Mário Palmério Hospital 

Universitário (MPHU) 

 Consultas dos relatórios de atividades da diretoria administrativa e financeira; 

 Reuniões com gestores de cursos; 

As aplicações dos instrumentos foram realizadas com a inserção dos questionários 

dentro da página do aluno no ambiente virtual de aprendizagem (AVA). O aluno ao acessar sua 

página com login e senha, recebe uma mensagem que o informa da necessidade de responder o 

questionário. Durante sete dias o aluno tem opção de “responder depois”, após este período, o 

aluno necessita responder o questionário para conseguir passar para outras áreas dentro da sua 

página.  

Quando a análise foi realizada através de entrevistas e reuniões, procurou-se obter as 

informações através dos fatos narrados, analisando assim as experiências e particularidades 

individuais e de grupo. 

Os dados obtidos das avaliações foram compilados e as frequências e os percentuais 

foram calculados utilizando-se o sistema próprio da CPA-UNIUBE e planilhas do software 

Microsoft Excel®. 

Na ocasião em que foram aplicadas questões de múltipla escolha, procurou-se, quando 

cabível, utilizar nas alternativas escalas do tipo Likert com cinco pontos. Para a identificação 

das Fragilidades e potencialidades, considerou-se: “Fragilidade” todos os fatores cuja soma 

dos percentuais referentes aos pontos 1 e 2 da escala fossem iguais ou maiores que 20% do total 
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das respostas do fator, e “Potencialidade” todos os fatores cuja soma dos percentuais referentes 

aos pontos 4 e 5 da escala fossem iguais ou maiores que 80% do total de respostas do fator. 

Quando utilizadas questões de múltipla escolha, para a identificação de Fragilidades e 

potencialidades, considerou-se: “Fragilidade” quando a soma das questões que representam os 

pontos negativos somarem 20% das avaliações e “Potencialidade” quando as somas das 

questões de aspectos positivos foram acima de 20%. Ao longo dos anos de 2015, 2016 e 2017 

foram aplicados a alunos e a docentes instrumentos de avaliação que contemplaram os cinco 

eixos e as dez dimensões previstas pela Lei do SINAES (quadro 2).  

A CPA realizou reuniões ordinárias para planejar as ações, elaborar os instrumentos e 

analisar/discutir os resultados obtidos por meio das avaliações. Após a análise dos dados obtidos 

nas avaliações realizadas pela CPA no triênio 2015-2016, os resultados foram divulgados e 

discutidos em reuniões com os gestores de cursos, alunos, responsáveis pelos demais setores 

avaliados, página do aluno e site da UNIUBE. Os pontos de destaque apresentados e discutidos 

com base nos resultados das avaliações realizadas, farão parte de ações programadas para o 

próximo ciclo de avaliação da Universidade de Uberaba.  
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4 DESENVOLVIMENTO 

 

4.1 Síntese das Dimensões Avaliadas  

 

Quadro 2: Eixos do SINAES 

 

 

5 EIXOS ABRANGENDO AS 10 DIMENSÕES DO SINAES* 

 

 

EIXO 1: 

Planejamento e 

Avaliação 

Institucional 

 

EIXO 2: 

Desenvolvimento 

Institucional 

 

EIXO 3: 

Políticas 

Acadêmicas 

 

EIXO 4:  

Políticas de 

Gestão 

 

EIXO 5: 

Infraestrutura 

Física 

 

 

Considera as 

dimensões: 

 

 

(8)  

Planejamento e 

Avaliação 

 

 

Relato 

Institucional 

descrevendo os 

principais 

elementos do 

processo interno 

e externo de 

avaliação em 

relação ao PDI; 

 

 

Inclui os 

Relatórios da 

CPA, do período 

que constitui o 

objeto da 

avaliação. 

 

 

 

Contempla as 

dimensões: 

 

 

(1) 

Missão e PDI 

 

(3) 

Responsabilidade 

Social 

 

 

Abrange as 

dimensões: 

 

 

(2) 

Políticas para 

o Ensino, 

Pesquisa e 

Extensão; 

 

(4)  

Comunicação 

com a 

Sociedade; 

 

(9) 

Políticas de 

Atendimento 

aos discentes. 

 

 

Compreende as 

dimensões: 

 

 

(5) 

Políticas de 

Pessoal; 

 

 

 

(6) 

Organização e 

Gestão da 

Instituição; 

 

 

(10) 

Sustentabilidade 

Financeira 

 

 

Contempla: 

 

 

 

(7) 

Infraestrutura 

Física 

*Extraído da Nota Técnica nº 14/2014 – CGACGIES/DAES/INEP/MEC Instrumento de Avaliação Institucional Externa do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES)  
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Figura 1: Gráfico das dimensões avaliadas 2015/2016 

 

Figura 2: Gráfico das dimensões avaliadas 2016/2017 
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Figura 3: Gráfico das dimensões avaliadas 2017 
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5 RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES 

 

5.1 Eixo 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  

 

5.1.1 Dimensão 8 – Planejamento e Avaliação Institucional 

 

A UNIUBE vivenciou nos últimos anos uma expansão representada pelo aumento de 

sua estrutura física, do número de matrículas, polos da EAD, de docentes e técnicos 

administrativos, dessa forma, os esforços para fortalecimento do processo de autoavaliação 

também necessitaram ser ampliados. Essas ações têm contribuído para a implantação de 

processo contínuo de autoavaliação da instituição como todo. Nessa dimensão do processo de 

autoavaliação são abordados temas como: avaliação dos cursos presenciais e EAD ofertados, 

sensibilização da comunidade para importância da avaliação institucional. Também foram 

avaliados como parte do planejamento e avaliação institucional (dimensão 8), a situação do 

corpo docente, desempenho dos setores administrativos, evolução e eficiência da estruturação 

curricular na formação do perfil do egresso e o nível de satisfação do aluno, onde os resultados 

foram apresentados juntamente em outro eixos e dimensões nesse relatório. Os resultados 

dessas avaliações subsidiam os ajustes necessários para o aperfeiçoamento da proposta dos 

cursos e prevê-se que esse processo seja dinâmico e participativo tendo em vista o atendimento 

às necessidades de um mercado de trabalho em constante mutação e atualização, criando uma 

identidade para os cursos. 

Nesta seção estão descritos os projetos e os processos de autoavaliação institucionais 

implantados e previstos na UNIUBE, conforme estipulado pelo Planejamento da CPA. No 

período 2015-2017 foram aplicados cinquenta e cinco instrumentos de avaliação (quadro 3). 

  



    

Comissão Própria de Avaliação – Relatório Final / Triênio 2015-2017 

17 

 
Quadro 3: Quantidade de Instrumentos Avaliativos, segundo as Dimensões do SINAES realizados no período 2015-2017. 

Dimensões 
Quantidades 

Avaliadas 

2015/2016 

Quantidades 

Avaliadas 

2016/2017 

 

Quantidades 

Avaliadas 

2017 

Descrição 

Dimensão 1 

(Eixo 2) 
0 0 1 Missão e PDI  

Dimensão 2 

(Eixo 3) 
6 0 1 

Políticas para o Ensino, Pesquisa e 

Extensão 

Dimensão 3 

(Eixo 2) 
0 0 1 Responsabilidade Social  

Dimensão 4 

(Eixo 3) 
1 0 1 Comunicação com a Sociedade 

Dimensão 5 

(Eixo 3) 
0 1 0 Políticas de Pessoal  

Dimensão 6 

(Eixo 4) 
9 4 2 

Organização e Gestão da 

Instituição 

Dimensão 7 

(Eixo 5) 
5 3 1 Infraestrutura Física 

Dimensão 8 

(Eixo 1) 
2 8 1 Planejamento e Avaliação 

Dimensão 9 

(Eixo 3) 
7 4 1 

Políticas de Atendimento aos 

Discentes 

Dimensão 10 

(Eixo 4)  
0 0 2 Sustentabilidade Financeira 

 

Avaliação dos Cursos Ofertados 

 Nas avaliações feitas no período 2015-2017 os discentes da Universidade de 

Uberaba realizam, avaliação dos cursos, das disciplinas cursadas, de satisfação do aluno 

ingressante. Por meio de questionário acessado virtualmente pelo AVA, os estudantes 

avaliaram diversos aspectos que nos permitiu, em parte, compreender que em relação ao grau 

de satisfação com o curso escolhido, a maioria do avaliados apontou estar satisfeitos ou 

totalmente satisfeitos com o curso, e que a indicação de amigos, familiares e visita ao site da 

Universidade foi a principal forma que os levou a escolher a UNIUBE e obter informações 
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sobre o curso.  Vocação, mercado de trabalho e influência dos familiares, relevantes opções 

elencadas pelos avaliados como fatores que os levaram a escolher o seu curso.  

Diante das respostas, podemos concluir que a influência dos familiares, amigos e a 

situação da profissão no mercado de trabalho, a tradição e conceito da instituição e o conceito 

do curso exercem grande efeito sobre a escolha da instituição e curso. Outro ponto de destaque 

é que muitos alunos escolheram a UNIUBE por ser a única instituição a ofertar o curso em sua 

cidade ou mais próximo da cidade de origem. 

Dos alunos que apontaram alguma insatisfação com o curso, as principais causas de 

insatisfação foram a infraestrutura das salas de aula no aspecto climatização, o valor das 

mensalidades e a organização curricular. Outros aspectos negativos como, falta de vocação, 

baixa qualidade do corpo docente, o desempenho/envolvimento dos professore do curso, baixa 

empregabilidade da profissão também foram apontados, mas sempre abaixo dos 10% do total 

de avaliados. Esses dados, mesmo que correspondendo a pequena parcela dos avaliados, devem 

ser valorizados e analisados com maiores detalhes no próximo período avaliativo. 

Para se realizar uma análise qualitativa das percepções do aluno em relação ao curso, 

foram aplicados instrumentos que permitiram atribuir uma pontuação de 0 a 10 pontos para 

expressar seu posicionamento, que “0” corresponde a muito ruim e “10” corresponde a muito 

bom.  

A maioria das alternativas escolhidas em relação ao Corpo docente (qualidade do 

professor e das aulas), Apoio da Direção do curso (Diretor, Assistente Pedagógica, Secretaria), 

Infraestrutura (sala de aula, recursos audiovisuais, biblioteca) forma pontuadas com 5,6,7,8,9 e 

10, correspondendo respectivamente a conceitos “bom e muito bom” 

Foram empregadas perguntas para saber sobre as expectativas que os alunos possuíam 

ao entrar no curso e quais as expectativas que eles possuem atualmente.  Quando solicitado 

para apontar uma pontuação que correspondia às suas expectativas ao entrar no curso, 22,47% 

dos alunos conceituaram como boa e 70,65% conceituaram muito boa. Quando indagados das 

expectativas atuais, 37,79% conceituaram como boa e 43,06% conceituaram muito boa.  

Percebeu-se queda do conceito “muito bom” para o conceito “bom” com o decorrer do 

curso, comprovando uma alteração nas expectativas durante o período cursado.  
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A CPA acredita que este seja um dado importante, que contribuirá para que o gestor 

avalie se o curso está atendendo as expectativas dos alunos. E que, ainda, possa justificar e 

contribuir para a análise dos casos de evasão.  

Com base nesses dados, pode-se observar que na maioria dos itens avaliados não houve 

diferenças significativas nas avaliações dos alunos do Campus de Uberaba quando comparadas 

a dos alunos do Campus de Uberlândia.  Porém, foram percebidas diferenças em relação às 

respostas da questão em que se perguntou:  Qual o principal item o levou a escolha de seu curso 

na UNIUBE?  Em Uberlândia os alunos consideraram em primeiro lugar a qualidade e conceito 

do curso, em segundo o programa de benefícios já em Uberaba os alunos consideraram em 

primeiro lugar a localização e em segundo a qualidade e conceito do curso. 
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Avaliação das impressões e das opiniões dos alunos sobre os cursos – PRESENCIAL 

Uberaba e Uberlândia.  

 

Ações Programadas na Proposta 

 

Avaliar as impressões e as opiniões dos alunos sobre os cursos de Graduação Presencial 

(Discentes - Presencial - Uberaba e Uberlândia). A aplicação desse instrumento também 

permitiu avaliar aspectos relacionados a: 

DIMENSÃO 2: Políticas Para O Ensino, Pesquisa E Extensão (Eixo 3)  

DIMENSÃO 6: Organização e Gestão de Instituição (EIXO 4) 

DIMENSÃO 7: Infraestrutura Física (Eixo 5) 

 

 

Ações Realizadas 

 

Avaliação das impressões e das opiniões dos alunos sobre os cursos – PRESENCIAL - 

discentes.  

 

Resultados Observados 

 

9.527 alunos responderam o questionário (Total de Uberaba e Uberlândia). 

 

O instrumento de Avaliação IA15/2015 foi aplicado a todos os alunos matriculados nos 

cursos presenciais de Uberaba e Uberlândia, para saber qual é a impressão que eles têm do 

curso.   

7.843 alunos de Uberaba e 1.684 alunos de Uberlândia responderam o questionário. 

 

 

Avaliação Campus Uberaba 

 

Potencialidades 

 

3.969 (50,62%) dos alunos de Uberaba ficaram sabendo do curso na Uniube por 

indicação de amigos e/ou familiares e 2.383 (30,39%) pelo site de Uniube. 
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Na questão de múltipla escolha: “Quais os motivos que levaram você a escolher o seu 

curso” houve 4.369 (38,36%) apontamentos informando que foi por “vocação”; 2.491 

(21,87%) visando o “mercado de trabalho”. 

 

1.610 (20,59%) dos alunos escolheram estudar na UNIUBE pela “tradição e 

importância da instituição”; 1.896 (24,25%) pela “qualidade e conceito do curso” e 2.558 

(32,71%) “pela localização, pois moram em Uberaba ou em cidades próximas”.  1.462 

(18,70%) dos alunos escolheram a UNIUBE por causa do “programa de benefícios (bolsas, 

descontos)”. 

 

1.462 (18,64%) dos alunos responderam que estão “totalmente satisfeitos com o curso 

que escolheram”; 2.876 (36,67%) que estão “satisfeitos, poucos aspectos do curso os 

incomodam”. 

Considerando os conceitos de 05 a 07 pontos = Bom, 08 a 10 pontos = Muito Bom 

temos:  

1.013 (12,97%) dos alunos deram ao “corpo docente (qualidade do professor e das 

aulas)” o conceito 10 “muito bom”; 879 (11,25%) deram conceito 9 “muito bom”; 1.538 

(19,69%) deles, deram conceito 8, também, “muito bom”. 1.453 (18,60%) ‘dos alunos deram 

conceito 7 “bom”; 894 (11,45%) deram conceito 6 “bom”; e 897 (11,49%) deram conceito 5 

“bom”.  

1.074 (13,70%) dos alunos deram ao “apoio da direção do curso (diretor, assistente 

pedagógica, secretaria” o conceito 10 “muito bom”; 755 (9,63%) deram conceito 9 “muito 

bom”; 1.125 (14,35%) deles, deram conceito 8, também, “muito bom”. 1.160 (14,80%) ‘dos 

alunos deram conceito 7 “bom”; 821 (10,47%) deram conceito 6 “bom”; e 1.011 (12,90%) 

deram conceito 5 “bom”.  

969 (12,36%) dos alunos deram à “infraestrutura (sala de aula, recursos audiovisuais, 

biblioteca, ambiente virtual etc.” o conceito 10 “muito bom”; 749 (9,55%) deram conceito 9 

“muito bom”; 1042 (13,29%) deles, deram conceito 8, também, “muito bom”. 1.020 (13,01%) 

dos alunos deram conceito 7 “bom”; 785 (10,01%) deram conceito 6 “bom”; e 990 (12,63%) 

deram conceito 5 “bom”.  

969 (12,36%) dos alunos deram à “expectativa que possuíam ao entrar no curso” o 

conceito 10 “muito bom”; 749 (9,55%) deram conceito 9 “muito bom”; 1.042 (13,29%) deles, 

deram conceito 8, também, “muito bom”. 1.020 (13,01%) ‘dos alunos deram conceito 7 “bom”; 

785 (10,01%) deram conceito 6 “bom”; e 990 (12,63%) deram conceito 5 “bom”.  
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2.581 (32,95%) dos alunos deram à “expectativa que possuem no momento” o conceito 

10 “muito bom”; 1.393 (17,78%) deram conceito 9 “muito bom”; 1.560 (19,92%) deles, deram 

conceito 8, também, “muito bom”. 872 (11,13%) ‘dos alunos deram conceito 7 “bom”; 425 

(5,43%) deram conceito 6 “bom”; e 463 (5,91%) deram conceito 5 “bom”.  

 

Fragilidades 

 

 487 (6,21%) alunos ficaram sabendo do curso na Uniube por meio dos sites de busca; 

73 (0,93%) pelo E-mail Marketing da UNIUBE; 263 (3,35%) por meio da televisão, 68 

(0,87%) pelos jornais; 226 (2,88%) por meio de outdoors; 304 (3,88%) por meio das redes 

sociais; 42 (0,54%) por meio do rádio e 26 (0,33%) por meio de blogs/microblogs. 

 

Na questão de múltipla escolha: “Quais os motivos que levaram você a escolher o seu 

curso” houve 1.744 (15,31%) apontamentos informando que foi por “influência de familiares 

e amigos”; 1.013 (8,90%) por “orientação vocacional”; 877 (7,70%) pela “visita à feira de 

profissões/UNIUBE aberta”; 608 (5,34%) pela “visita à UNIUBE durante o ensino 

médio/curso preparatório”; 286 (2,51%) que foi por “influência de professores”. 

 

2.558 (32,62%) dos alunos responderam que estão “parcialmente satisfeitos, alguns 

aspectos do curso os incomodam”; 670 (8,54%) que “não estão satisfeitos, muitos aspectos 

do curso os incomodam” e 276 (3,52%) disseram que estão “totalmente insatisfeitos”. 

 

Na questão de múltipla escolha: “A principal causa da sua insatisfação com o seu 

curso está relacionada com:” houve 58 (1,84%)  apontamentos informando que foi pela “falta 

de vocação ou escolha profissional”; 355 (11,24%) pela “baixa qualidade das atividades do 

curso (aulas teóricas)”; 586 (18,56%) com a “infraestrutura de laboratórios e outros recursos 

oferecidos pelo curso”; 418 (13,24%)  com a “infraestrutura das salas de aula“; 222 

(7,03%)com o “preço das mensalidades”; 247 (7,82%)  com “a baixa qualidade do corpo 

docente”; 337 (10,67%) com “o baixo desempenho/envolvimento dos professores do curso”; 

263 (8,33%) com “o desempenho do Diretor/Gestor do curso”; 337 (10,67%) com “a 

organização curricular”; 64 (2,03%) com a “baixa empregabilidade da profissão escolhida”; 

271 (8,58%)  “Nenhuma das opções anteriores”. 

 



    

Comissão Própria de Avaliação – Relatório Final / Triênio 2015-2017 

23 

Considerando os conceitos de 0 pontos = Muito Ruim, 01 a 02 pontos = Ruim, 03 a 04 

pontos = Regular, temos:  

388 (4,97%) dos alunos deram ao “corpo docente (qualidade do professor e das aulas) 

” o conceito 4 “regular”; 255 (3,27%) deram conceito 3 “regular”; 188 (2,41%) deles, deram 

conceito 2, “ruim”; 123 (1,57%) ‘dos alunos deram conceito 1 “ruim” e 182 (2,33%) deram 

conceito 0 “muito ruim”.  

514 (6,56%) dos alunos deram ao “apoio da direção do curso (diretor, assistente 

pedagógica, secretaria” o conceito 4 “regular”; 389 (4,96%) deram conceito 3 “regular”; 354 

(4,52%) deles, deram conceito 2, “ruim”. 235 (3,00%) ‘dos alunos deram conceito 1 “ruim”; e 

402 (5,13%) deram conceito 0 “muito ruim”.  

620 (7,91%) dos alunos deram à “infraestrutura (sala de aula, recursos audiovisuais, 

biblioteca, ambiente virtual etc.” o conceito 4 “regular”; 474 (6,05%) deram conceito 3 

“regular”; 414 (5,28%) deles, deram conceito 2 “ruim”. 327 (4,171%) dos alunos deram 

conceito 1 “ruim” e 450 (5,74%) deram conceito 0 “muito ruim”.  

620 (7,91%) dos alunos deram à “expectativa que possuíam ao entrar no curso” o 

conceito 4 “regular”; 474 (6,05%) deram conceito 3 “regular”; 414 (5,28%) deles, deram 

conceito 2, também, “ruim”. 57 (0,73%) ‘dos alunos deram conceito 1 “ruim” e 130 (1,66%) 

deram conceito 0 “muito ruim”.   

151 (1,93%) dos alunos deram à “expectativa que possuem no momento” o conceito 4 

“regular”; 113 (1,44%) deram conceito 3 “regular”; 88 (1,12%) deles, deram conceito 2, 

“ruim”. 57 (0,73%) ‘dos alunos deram conceito 1 “ruim e 130 (1,66%) deram conceito 0 “muito 

ruim”. 
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Figura 4: Como você ficou sabendo do seu curso na UNIUBE? 
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Figura 5:  Quais os motivos que levaram você a escolher o seu curso (você pode marcar mais de uma alternativa): 
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Figura 6: Você escolheu cursar o seu curso na UNIUBE, considerando principalmente: 
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Figura 7: Assinale a alternativa que melhor traduz o grau de satisfação com seu curso: 
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Figura 8: A principal causa da sua insatisfação com o seu curso está relacionada com (você pode marcar mais de uma 

opção): 
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Em relação às próximas questões (de 7 a 11), a pontuação foi atribuída da seguinte forma: 

         0 pontos = Muito Ruim 

01 a 02 pontos = Ruim 

03 a 04 pontos = Regular 

05 a 07 pontos = Bom 

08 a 10 pontos = Muito Bom 
Figura 9: Corpo docente (qualidade do professor e das aulas) 
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Figura 10: Apoio da Direção do curso (Diretor, Assist. Pedagógica, Secretaria): 
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Figura 11: Infraestrutura (sala de aula, recursos audiovisuais, biblioteca, ambiente virtual, etc..) 
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Figura 12: Expectativa que possuía ao entrar no curso 
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Figura 13: Expectativa que possui no momento 
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Avaliação das impressões e das opiniões dos alunos sobre o curso – EaD. (IA03/2015 - 

docentes).  

 

Ações Programadas na Proposta 

 

Avaliar as impressões e as opiniões dos alunos sobre o curso - EaD (discentes - EaD). A 

aplicação desse instrumento também permitiu avaliar aspectos relacionados a: 

DIMENSÃO 4: Comunicação com a Sociedade (Eixo 3) 

DIMENSÃO 6: Organização e Gestão da Instituição (Eixo 4) 

DIMENSÃO 8: Planejamento e Avaliação (Eixo 1) 

 

 

Ações Realizadas 

 

Avaliação das impressões e das opiniões dos alunos sobre o curso – EaD. (IA03/2015 - 

docentes).  

 

Resultados Observados 

 

11.832 alunos responderam o questionário.  

 

Potencialidades 

 

1.507 (55,07%) discentes conheceram a EaD da UNIUBE “por indicação” de amigos, 

ex-alunos e/ou familiares. 5.072 (42,87%) deles optaram pela EaD da UNIUBE “por boas 

indicações” de amigos, ex-alunos e/ou familiares. 

Com relação à experiência dos alunos com a EaD da UNIUBE, alguns “aspectos 

positivos” apontados por eles foram, a qualidade do material didático (2.635 / 22,27%); a 

navegabilidade da plataforma/do ambiente virtual de aprendizagem (1.669 / 14,11%); a 

central de mensagens do AVA - Ambiente Virtual de Aprendizagem (1.714 / 11,49%); o 

desempenho do pessoal do polo de apoio presencial (1.206 / 10,20%); a estrutura do polo de 

apoio presencial (1.182 / 9,99%); 

Os “pontos negativos” com relação a experiência com EaD da UNIUBE, foram a 

qualidade e quantidade de encontros/seminários presenciais e oficinas (1.956 / 16,53%); 

facilidade de comunicação por e-mail (1.336 / 11,29%); a qualidade do material didático 
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(1.123 / 9,49%), no entanto, 1.525 (12,89%) discentes disseram que “não há pontos 

negativos”. 

Com relação a utilização da biblioteca do polo de apoio presencial, 4.030 (34,06%) 

alunos a frequentam “às vezes”; 3.303 (27,92%) “raramente”; 3.237 (27,36%) “nunca” e 

1.260 (10,65%) a frequentam “sempre”.  Já a biblioteca virtual da Pearson é utilizada pelos 

alunos da EaD: 5.331 (45,06%) “às vezes”; 3.228 (27,28%) “raramente”, 1.869 (15,80%) 

“sempre” e 1.403 (11,86%) “nunca”.  8.169 (69,04%) dos alunos responderam que “buscam” 

material complementar referente aos assuntos discutidos em sala de aula; 3.332 (28,16%) 

buscam “às vezes” e 332 (2,81%) “nunca” realizam essa busca.  4.738 (40,04%) discentes 

“utilizam a internet” como fonte de pesquisa para os componentes do curso; 2.654 (22,43%) 

“utilizam os materiais impressos”; 2.233 (18,87%) “livros e periódicos de propriedade 

pessoal”; 1.439 (12,16%) “o acervo da biblioteca virtual Pearson”; 708 (5,98%) “a biblioteca 

do polo de apoio presencial” e 60 (0,51%) “não realizam” nenhum tipo de pesquisa para os 

componentes curriculares. 5.658 (47,82%) alunos avaliam o curso como “bom”; 4.212 

(35,60%) como sendo “muito bom”. 6.789 (57,38%) deles “concordam plenamente” que os 

componentes apresentam relações entre si, favorecendo a integração dos conhecimentos; 4.633 

(39,16%) “concordam parcialmente” e 410 (3,46%) “não concordam”.  6.839 (57,80%) 

“concordam plenamente” que a organização curricular o curso inclui componentes que 

associam a teoria à prática e contribuem para a sua formação com foco no mundo do trabalho; 

4.498 (38,02%) “concordam parcialmente” e 495 (4,18%) “não concordam” e, ainda, 6070 

(51,30%) “concordam plenamente” que ela é flexível; inclui componentes abertos que 

atendem a diversos interesses; 5.146 (43,49%) “concordam parcialmente” e 616 (5,21%) 

“não concordam”. 

 

Fragilidades 

 

1.767 (14,93%) alunos avaliaram o curso como “regular” e 195 (1,65%) como 

“péssimo”. 5.283 (44,65%) “concordam parcialmente” e 629 (5,32%) “não concordam” que 

a organização curricular do curso é abrangente, contempla muitos conteúdos que são essenciais 

para a sua formação profissional e pessoal; 4.633 (39,16%) concordam “parcialmente” e 410 

(3,46%) “não concordam” que os componentes apresentam relações entre si, favorecendo a 

integração dos conhecimentos; 4.498 (38,02%) “concordam parcialmente” e 495 (4,18%) 

“não concordam” que a organização curricular o curso inclui componentes que associam a 

teoria à prática e contribuem para a formação deles com foco no mundo do trabalho; 5.146 
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(43,49%) “concordam parcialmente” e 616 (5,21%) “não concordam” que a organização 

curricular é flexível; inclui componentes abertos que atendem a diversos interesses. 

 

Figura 14:  Como você ficou conhecendo a Educação a Distância - EaD da UNIUBE? 

 

Figura 15: Por que você preferiu a EaD da UNIUBE? 
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Figura 16: Quanto a sua experiência com a EaD da UNIUBE, indique alguns aspectos positivos (pode marcar mais de 

um aspecto): 
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Figura 17: Quanto a sua experiência com EaD da UNIUBE, indique alguns aspectos negativos (pode marcar mais de 

um aspecto): 

 

Figura 18: Com que frequência você utiliza a biblioteca do polo de apoio presencial? 

 

Figura 19: Com que frequência você utiliza a biblioteca virtual da Pearson? 
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Figura 20: Você busca material complementar referente aos assuntos discutidos em sala de aula? 

 

Figura 21: Qual(ais) fonte(s) que você mais utiliza ao realizar as atividades de pesquisa para os componentes 

curriculares do seu curso? 

 

Figura 22: Como você avalia o seu curso? 
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Figura 23: As questões de 11 a 15 referem-se a organização curricular do seu curso. Responda se você concorda ou não 

concorda com as afirmações a seguir: 

 

Figura 24: A organização curricular do curso é abrangente, contempla muitos conteúdos que são essenciais para a 

minha formação profissional e pessoal: 

 

Figura 25: É bem sequenciada; dispõe de maneira adequada os conteúdos/componentes nas etapas: 

 

Figura 26: Os componentes apresentam relações entre si, favorecendo a integração dos conhecimentos: 
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Figura 27: Inclui componentes que associam a teoria à prática e contribuem para a minha formação com foco no mundo 

do trabalho: 

 

Figura 28: É flexível; inclui componentes abertos que atendem a diversos interesses: 
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Sensibilização da Comunidade para Importância da Avaliação Institucional 

 

Com objetivo de sensibilizar a comunidade acadêmica a participar e compreender a 

importância da avaliação institucional no cotidiano acadêmico, as dimensões a serem avaliadas 

e como ocorre o processo de avaliação, a CPA solicitou à Agência Portfólio – Agência 

Experimental de Publicidade e Propaganda dos cursos de Comunicação, para desenvolver 

propostas de campanha virtual que foram divulgadas no período avaliativo 2015-2016. As 

campanhas usam como mote: “Pare de bater na mesma tecla” (fig.29) e “As Paredes não tem 

ouvido, fale com a UNIUBE” (fig. 30). 

 

Figura 29: campanha publicitária para sensibilização da comunidade acadêmica divulgada no período 2015-2017 
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Figura 30: campanha publicitária para sensibilização da comunidade acadêmica divulgada no período 2015-2017 

 

 

5.2 EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

Para esta dimensão, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) realizou avaliações 

periódicas que contemplassem a Dimensão 1 do SINAES (Missão e Plano de desenvolvimento 

Institucional) e a Dimensão 3 (Responsabilidade Social). Neste ponto, o trabalho da CPA é 

forte apoio para o desenvolvimento dos instrumentos a serem utilizados nas avaliações e na 

execução da Missão e PDI. O resultado desse processo é balizador das ações da Direção dos 

Cursos, do Núcleo Docente Estruturante (NDE) e do Colegiado de Curso. 

 

5.2.1 Dimensão 1 – Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

Conforme o PDI 2016-2020 a Universidade de Uberaba tem como Missão “Promover 

o ensino e a geração do conhecimento formando o profissional compromissado com uma 

sociedade justa” e como Visão a “Consolidação da Universidade como referência na pesquisa, 
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no ensino de qualidade e na extensão e ação comunitária da região, firmando-se como uma 

instituição com responsabilidade social”.  

 

Articulação entre o PDI e os Processos de Avaliação Institucional 

 

A Avaliação Institucional tem sido sinônimo de busca da qualidade permanente das 

Instituições de Ensino Superior e processo indispensável de modernização e elevação do nível 

de desempenho educacional e administrativo em cada uma delas. O entendimento da 

Universidade de Uberaba quanto a autoavaliação institucional não é apenas uma obrigação a 

ser cumprida, exclusivamente por exigência legal, considera-se a oportunidade para se reunir 

importantes indicadores das diversas frentes de trabalho da instituição, de modo a se tornarem 

elementos de gestão e aprimoramento desta instituição, buscando ser uma Universidade de 

qualidade e de excelência nos serviços prestados. A seguir, apresenta-se a descrição dos 

processos de autoavaliação institucional e a forma de articulação com os objetivos previstos no 

PDI.  

São realizadas pelos cursos e pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) avaliações 

periódicas baseando-se nos cinco eixos estabelecidos no SINAES para as avaliações externas, 

os quais seguem: 

Eixo 1 - Planejamento e Avaliação Institucional: considera a dimensão 8 (Planejamento 

e Autoavaliação).  Inclui também um Relato Institucional que descreve e evidencia os principais 

elementos do seu processo avaliativo (interno e externo) em relação ao Plano de 

Desenvolvimento Institucional, incluindo os relatórios elaborados pela Comissão Própria de 

Avaliação (CPA) do período que constituiu o objeto de avaliação.  

Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional: contempla a dimensão 1 do SINAES (Missão 

e o Plano de Desenvolvimento Institucional) e a dimensão 3 (Responsabilidade Social da 

Instituição).  

Eixo 3 – Políticas Acadêmicas: abrange a dimensão 2 do SINAES (Políticas para o 

Ensino, Pesquisa e Extensão), a 4 (Comunicação com a Sociedade) e a dimensão 9 (Políticas 

de Atendimento aos Discentes).  

Eixo 4 – Políticas de Gestão: compreende a dimensão 5 do SINAES (Políticas de 

Pessoal), a 6 (Organização e Gestão da Instituição) e a dimensão 10 (Sustentabilidade 

Financeira).  

Eixo 5 – Infraestrutura: corresponde à dimensão 7 do SINAES (Infraestrutura Física).  
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Outro item a ser destacado é que a CPA se apropria dos resultados das avaliações 

externas e procura identificar as potencialidades e Fragilidades apontadas pelas comissões do 

Ministério da Educação (MEC) que, visitaram a UNIUBE nos momentos de avaliação in loco. 

Essas informações também servem de subsídio para a revisão e aditamentos do Plano de 

Desenvolvimento Institucional. 

Todo o processo de desenvolvimento institucional é resultado de esforço conjunto de 

ações das Pró-reitorias, da Direção dos cursos, do Núcleo Docente Estruturante e do Colegiado 

de Curso. A equipe gestora dos cursos da UNIUBE, supervisionada pela PROES – Pró-reitoria 

de Ensino Superior, tomando como base os resultados das autoavaliações, avalia o desempenho 

do corpo docente, discente, e a coordenação dos cursos, coordenação por meio de reuniões no 

início, durante e no final de cada semestre letivo na Semana de Planejamento que antecede e 

sucede, respectivamente, as atividades do semestre. Nessas reuniões, procura-se avaliar os 

componentes curriculares ministrados no período anterior, por meio de atualizações dos planos 

de ensino, mudanças de estratégias, de conteúdos e de bibliografia para o período posterior, de 

modo a manter o componente atualizado em relação ao desenvolvimento científico e 

pedagógico da respectiva área. Essas ações têm contribuído para a implantação de processo 

contínuo de autoavaliação do curso como um todo.  

Neste processo de autoavaliação, são abordados temas como: a situação do corpo 

docente, evolução e eficiência da estruturação curricular na formação do perfil do egresso e o 

nível de satisfação do aluno. Os resultados dessas avaliações subsidiam os ajustes necessários 

para o aperfeiçoamento da proposta do curso e prevê-se que esse processo seja dinâmico e 

participativo tendo em vista o atendimento às necessidades de um mercado de trabalho em 

constante mutação e atualização, criando uma identidade para o curso.  

Após a divulgação dos resultados de avaliação da organização didático-pedagógica, do 

corpo social e das instalações físicas pela CPA, são realizadas inúmeras ações e reuniões com 

os professores, para discutir os aspectos positivos e negativos da análise, com o objetivo de 

propor soluções para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. 

 A CPA produz e divulga os seguintes relatórios do processo de autoavaliação: 

Relatório parcial e/ou final da autoavaliação, contendo os aspectos avaliados;  

Relatório de docentes – O docente receberá o resultado da avaliação do seu desempenho 

profissional. Esses relatórios serão divulgados somente para os Gestores e Diretores que lhes 

sejam diretamente superiores.  

Relatório de Cursos: Os Diretores e Gestores recebem os resultados pertinentes a seu 

curso para que os mesmos sejam levados ao colegiado, NDE e posteriormente aos docentes e 

discentes.  
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Divulgação dos Resultados 

 

 Os relatórios são disponibilizados aos alunos, população externa, professores e 

técnicos-administrativos no ambiente da CPA no site da UNIUBE, criado especialmente para 

mantê-los informados sobre os trabalhos da CPA e resultados das autoavaliações. 

Para os alunos, a CPA disponibiliza os resultados na página do aluno dentro do AVA. 

A CPA realiza reuniões com gestores, professores e técnicos-administrativos para a 

apresentação dos resultados.  

Os relatórios são disponibilizados no site da UNIUBE, no espaço próprio da CPA e uma 

cópia fica nos arquivos da CPA, outras cópias são enviadas às Pró-reitorias e Superintendência 

Administrativa. 

 

Análise de Evasão 

 

A análise das causas de evasão acadêmica ou o reconhecimento de fatores que possam 

levar o aluno a evadir da universidade, tem sido objeto de atenção na UNIUBE.  A evasão pode 

ser reflexo de fatores referentes a características individuais do estudante, fatores internos e 

fatores externos às instituições. Um dos instrumentos, para analisar alunos em condições de 

evasão, foi desenvolvido pela UNIUBE, por meio da Diretoria de Tecnologia da 

Informação (DTI) e da Tecnologia de Informação e Comunicação da EaD (TIC-EaD), chama-

se “Sensor de Evasão”, que se trata de uma ferramenta que informa ao gestor do curso e a 

assistente pedagógica quando um aluno falta com frequência ou tem mais de três faltas 

consecutivas, além de outras informações que permitem aos gestores reconhecerem uma 

possível evasão e atuarem no auxílio desse aluno. Também, são realizadas perguntas durantes 

as avaliações feitas por questionários que permitem avaliar as expectativas que os alunos 

possuíam ao entrar no curso e quais as expectativas que eles possuem atualmente. Este dado 

tem contribuído para que os gestores avaliem se o curso está atendendo as expectativas dos 

alunos. E que, ainda, possa justificar e contribuir para a análise dos casos de evasão. 

 

5.2.2 Dimensão 3 – Responsabilidade Social da Instituição 

 

A UNIUBE mantém programas de benefícios que viabilizam aos alunos apoio 

financeiro para a conclusão de seu curso superior, os programas mantidos pela UNIUBE são: 
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Programa de gratuidade a ingressante pelo vestibular; Programa de bolsa para alunos do ensino 

médio em escola pública; Programa de bolsa para agentes de segurança pública da ativa; 

Programa de bolsa para alunos maiores de 50 anos; Programa de bolsa parcial exclusivamente 

a alunos ocupantes de vagas remanescentes, excluídos o curso de medicina e os cursos de 

educação a distância, nas condições previstas em regulamento; Programa de Bolsa Turno; 

desconto para irmãos,  Programas mantidos em parceria com o governo federal: PROUNI; 

FIES. Os descontos ou créditos educativos são concedidos de acordo com os regulamentos 

específicos para cada programa. 

As ações que a UNIUBE desenvolve na área da saúde, em suas diferentes unidades, são 

mais que atendimentos, pois contribuem para a melhoria da qualidade de vida de milhares de 

pessoas de baixa renda. Bons exemplos dessas ações, podem ser demonstrados por meio de 

programas nas comunidades onde ela se insere. A Universidade de Uberaba também tem 

trabalhado junto ao seu corpo discente, no sentido de despertar o senso de voluntariado com a 

proposta de atuar concomitante a diferentes segmentos da sociedade, além de desenvolver no 

aluno a responsabilidade cidadã. Na Universidade de Uberaba, Responsabilidade Social 

representa mais que uma marca. 

 Nas análises produzidas pela CPA, se constatou, por meio de análises dos relatórios de 

extensão submetidos ao MEC no triênio avaliado, uma elevação significativa nos investimentos 

feitos pela instituição em responsabilidade social, aumentando assim, suas possibilidades de 

sucesso na promoção da interação e aproximação entre universidade e comunidade. (Tabela 1).  

 

Tabela 1: Investimento feito pela UNIUBE em responsabilidade social no período avaliado 2015-2017  

Ano  Anual R$ Diário R$ 

2017 275.682,34 4.800,00 

2016 84.207,00 8.900,00 

2015 69.436,47 1.052,38 
Fonte: Relatórios de Extensão, 2015, 2016, 2017. Link: file:///C:/Users/nelson.profs/Downloads/Relat%C3%B3rio%20-%202017%20(2).html 

 

Atendimentos oferecidos à comunidade 

 

• Clínica de Fisioterapia,  

• Clínica de Psicologia 

• Hospital Veterinário - HVU 

• Laboratório de Análises Clínicas 

• Núcleo de Prática Jurídica – Uberaba  

• Núcleo de Prática Jurídica – Uberlândia 

• Policlínica Odontológica Presidente Getúlio Vargas 
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• Mário Palmério Hospital Universitário  - MPHU  
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Clínica de Fisioterapia 

 

A Fisioterapia é uma ciência da área de saúde que estuda, previne e trata, por meio de 

recursos terapêuticos próprios, os distúrbios funcionais que acometem órgãos e sistemas do 

corpo humano. O curso de fisioterapia da UNIUBE visa formar o profissional generalista 

dotado de senso crítico, rigor científico e ético, apto a atuar nos diferentes níveis de 

complexidade das condições da saúde. 

A Clínica de Fisioterapia Centro iniciou suas atividades em agosto de 2000, por meio 

do desenvolvimento do estágio supervisionado aplicado nas diferentes áreas da Fisioterapia, 

habilitando o aluno para o exercício profissional no estágio curricular. 

As Atividades Práticas Assistidas inseridas desde 2003 levam o aluno a ter contato 

direto com as áreas de atuação desde o primeiro período, com grau de complexidade crescente 

nas diferentes áreas da fisioterapia até o estágio obrigatório, totalizando 360 horas de atividades 

práticas. 

Instalado no Bloco "A" do Campus Centro, o setor ocupa uma área de aproximadamente 

500 metros quadrados e possui excelente infraestrutura para atendimento ao público, nas áreas 

de fisioterapia aplicada à ortopedia e traumatologia esportiva, reumatologia, neurologia, 

pediatria, cardiologia, pneumologia, geriatria, ginecologia e obstetrícia, através do uso de 

equipamentos de última geração. 

Atividades Interdisciplinares: A clínica participa ativamente dos grupos 

interdisciplinares da clínica de dor orofacial e neurologia adulto e na Unidade Básica de Saúde 

do bairro Alfredo Freire. A clínica de fisioterapia oferece atendimento gratuito à comunidade; 

em 2016 foram 13.858 de atendimentos e 13.478 de atendimentos em 2017. 

 

Serviço de Atenção de Saúde Auditiva (SASA) 

 

SASA é um serviço de média complexidade credenciado pelo Ministério da Saúde em 

outubro de 2009 e é o serviço de referência da região Triângulo do Sul, atendendo os 27 

municípios. 
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O programa atende 69 novos usuários por mês, que passam por avaliação diagnóstica 

auditiva com equipe formada por 2 otorrinolaringologistas, 6 fonoaudiólogos, 1 assistente 

social, 1 psicólogo. 

A CPA pode observar que no período avaliado, foram atendidos: 

31.765 pacientes em 2015; 

28.060 pacientes em 2016; 

30.303 pacientes em 2017. 

Após confirmada a perda auditiva, o paciente recebe o aparelho auditivo e é 

acompanhado anualmente, se adulto e semestralmente, se criança. Atualmente o programa tem 

4.500 pacientes cadastrados. 

O SASA também é cenário de prática da Residência Multiprofissional em Saúde - 

Atenção à Saúde em Rede, para residentes de fonoaudiologia e psicologia. 

 

 

Clínica de Psicologia 

 

A Clínica de Psicologia da Universidade de Uberaba - UNIUBE foi fundada em 1976 e 

fica no Campus Centro. O setor caracteriza-se como Unidade de Saúde mista, com ações de 

promoção, prevenção e recuperação na assistência psicológica, atendendo pessoas de baixa 

renda. A clínica possui sete consultórios, com salas de observação de espelhos unidirecionais e 

dispõe de equipamentos básicos para o seu funcionamento, como testes psicológicos, caixas 

lúdicas de madeira e brinquedos, além de material escolar. O atendimento ao público é feito em 

três períodos. O setor utilizado também como campo de estágio, é frequentado por alunos do 

curso de Psicologia a partir do quarto período. A CPA pode observar que no período avaliado, 

foram realizados 10.633 atendimentos em 2016 e 10.739 atendimentos em 2017. 

 

Hospital Veterinário – HVU 

 

O Hospital Veterinário de Uberaba - HVU é uma parceria firmada entre a Universidade 

de Uberaba (UNIUBE), Faculdades Associadas de Uberaba (FAZU) - Fundação Educacional 

para o Desenvolvimento das Ciências Agrárias (FUNDAGRI) e Associação Brasileira dos 

Criadores de Zebu (ABCZ), foi inaugurado no dia 03/08/2000. 

O HVU é um dos mais modernos e bem equipados da região, conta com professores 

renomados, profissionais especializados e infraestrutura adequada e direcionada para o 

aprendizado prático dos alunos do curso de Medicina Veterinária. Com um projeto arrojado e 



    

Comissão Própria de Avaliação – Relatório Final / Triênio 2015-2017 

51 

imponente, realizado pelo curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Uberaba, o 

prédio integra modernidade e funcionalidade, contando com áreas para atendimento clínico e 

cirúrgico de animais de pequeno e grande porte, laboratórios, internação e anfiteatro. O Hospital 

é ainda campo de prática e suporte para programas de aprimoramento profissional, pesquisa e 

pós-graduação. 

Dessa parceria criou-se o Instituto de Estudos Avançados em Veterinária "José Caetano 

Borges", que fica responsável pela administração do Hospital Veterinário de Uberaba. 

Os objetivos conjuntos com o HVU são: 

 Desenvolver projetos especiais e pesquisas aplicadas nas áreas de Medicina Veterinária; 

 Colaborar com programas de desenvolvimento socioeconômico por meio de convênios; 

 Contribuir para a elevação dos níveis de eficácia, eficiência e efetividade da veterinária 

em área de interesse regional; 

 Formação e aperfeiçoamento de especialistas e técnicos. 

 

Estrutura do HVU 

 

Pequenos Animais 

 

Enfermaria - Unidade de internação com 25 leitos, onde são acomodados os animais com 

doenças não-infecciosas e que necessitam de acompanhamento médico-veterinário 24 horas. 

Todo o tratamento é acompanhado por profissionais da área clínica e cirúrgica, assim como 

pelo corpo docente, pós-graduandos e discentes do curso de Medicina Veterinária; 

 

UTI - Aqui são admitidos animais que dão entrada em quadros de urgência e emergência assim 

como animais que estejam em processo de recuperação cirúrgica. O setor é equipado para o 

monitoramento integral do paciente até a estabilização; 

 

Bloco Cirúrgico - O HVU está habilitado para cirurgias em tecidos moles e duros, com 

especialistas nas áreas de oftalmologia, odontologia, ortopedia e obstetrícia. 

 

Silvestres / Exóticos - O HVU vem se preparando para receber animais silvestres encaminhados 

pela Polícia Ambiental. Recebe animais vítimas de maus tratos ou atropelados nas estradas da 

região. A região do Cerrado possui fauna e flora riquíssimas e cada dia mais, com o crescimento 
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urbano e rodoviário e o aumento do movimento automotivo que interfere diretamente no índice 

de animais errantes na cidade, a incidência de animais silvestres atropelados tem aumentado. 

Em 2016 o HV realizou em pequenos animais 6.337 atendimentos e 1.633 cirurgias. 

 

Grandes Animais 

 

Enfermaria - Unidade de internação (confinamento) para aqueles animais em tratamento 

clínico e/ou pós cirúrgico. O ambiente é propício à recuperação, com áreas arejadas e em prédio 

separado do grupo de PA, para evitar o estresse nos animais. Todos os casos admitidos no 

hospital são acompanhados por uma equipe de colaboradores especializados, professores, pós-

graduandos e discentes em atividade prática.  

 

Bloco Cirúrgico - Equipamentos modernos para a realização de cirurgias e procedimentos que 

necessitem da sedação do animal. O setor conta com monitores, respiradores e acomodação 

para o preparo e recuperação anestésica. O setor ainda conta com sistema de câmera para 

transmissão em vídeo-aulas. Durante o ano de 2016 foram realizados em grandes animais 296 

atendimentos e 64 cirurgias. 

 

 

Laboratórios 

 

Análises Clínicas e Medicina Veterinária Preventiva - Os laboratórios de Análises Clínicas e 

Medicina Veterinária Preventiva são de extrema importância para determinação diagnóstica, 

tanto para os casos atendidos pela equipe técnica do Hospital Veterinário como para absorver 

demanda externa, como prestador de serviços.  Dentre os principais exames realizados temos: 

hemograma completo, bioquímica, urinálise, parasitológico de pele e fezes, hemogasometria, 

avaliação de líquidos (pleural, peritoneal, pericárdico e sinoval) e líquor, além de sorologias, 

culturas e antibiogramas. Seus profissionais atuam pró ativamente para contribuir com a 

formação de futuros profissionais veterinários e para formação dos profissionais vinculados ao 

Programa de Aprimoramento Profissional. 

 

Anatopatologia - É responsável pelo diagnóstico post-mortem, exames cito e histopatológico. 

À frente da disciplina e coordenador do setor está o Prof. Dr. Humberto Eustáquio Coelho além 

de um técnico de patologia e veterinários integrantes do Programa de Aprimoramento 
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Profissional em Medicina Veterinária. O laboratório é campo da prática e atende alunos de 

graduação com disciplinas de patologia geral e especial, ornitopatologia e patologia de animais 

silvestres. A maioria dos procedimentos vem de pacientes atendidos no HVU e são realizados 

durante as aulas. A taxidermia e o embalsamamento são técnicas realizadas no laboratório. A 

atividade acadêmica é enriquecida com os programas de monitoria, iniciação científica e 

laboratório de estudos. 

 

Diagnóstico por Imagem - O setor de diagnóstico por imagem é uma vertente da Medicina 

Veterinária que auxilia a clínica médica e cirúrgica de animais de pequeno e grande porte, 

silvestres e exóticos. Faz parte do escopo do setor: ultrassonografia, radiografia e endoscopia. 

A graduação do curso de Medicina Veterinária oferece a disciplina de Diagnóstico por Imagem, 

focando em radiografia no 6º período e ultrassonografia, no 9ª período. As aulas práticas 

acontecem no HVU, utilizando pacientes de casuística do hospital, ou seja, sem simulações, é 

uma prática real, atendendo pacientes de Uberaba e região. Os exames e procedimentos 

realizados durante as aulas práticas garantem descontos ao proprietário. O HVU oferece um 

programa de aprimoramento profissional em diagnóstico por imagem, com duração de dois 

anos. No 1º ano, foco em radiografia e no 2º ano, foco em ultrassonografia. 

 

Anfiteatro 

 

Anfiteatro "Dr. Lício Velloso" - O Hospital Veterinário de Uberaba conta com um anfiteatro 

com acomodação para 100 pessoas. Ele está pronto para receber qualquer tipo de evento 

relacionado ou não ao curso de Medicina Veterinária (simpósios, palestras, cursos e minicursos, 

entre outros).  

 

 

Policlínica Odontológica Presidente Getúlio Vargas 

 

A Policlínica conta com um conjunto de duas clínicas para atendimento a pacientes. 

Cada clínica está montada em uma área de 168m² (cento e sessenta e oito metros quadrados), 

climatizadas e equipadas com treze equipos odontológicos com sistema de sugador a vácuo 

modelo ciclone. Os equipos são acionados com comando de pé para controle das funções de 

movimento da cadeira, foco de luz e negatoscópio individual, buscando minimizar o nível de 

contaminação cruzada. As cadeiras e equipos estão distribuídas em boxes de 3x3m (9m²) sendo 
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cada unidade composta de duas pias e torneiras elétricas controladas pelo comando de pé, uma 

mesa auxiliar móvel em aço inox e armário individual para cada aluno. 

A central de esterilização equipada com autoclave modelo hospitalar propicia um 

atendimento mais seguro aos pacientes e alunos das clínicas. 

A clínica de pós-graduação conta ainda com um bloco cirúrgico estruturado em dois 

centros cirúrgicos, interligados por circuito interno com o anfiteatro da biblioteca central e com 

a sala de aula interna da policlínica, para a transmissão de procedimentos e cirurgias ao vivo, 

proporcionando maior conforto e aproveitamento dos alunos. A CPA pode observar que no 

período avaliado, foram realizados pela clínica de Odontologia incluindo o CEO 27.216 

atendimentos em 2016 e 35.594 atendimentos em 2017. 
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Mário Palmério Hospital Universitário - MPHU 

 

O Mário Palmério Hospital Universitário é um hospital geral de ensino, vinculado à 

Universidade de Uberaba, destinado ao atendimento da população de Uberaba e região. Suas 

instalações formam um complexo de oito prédios interligados por passarelas, totalizando 

18.500 m² de área útil construída, destinada aos 220 leitos, com os serviços de clínica médica, 

clínica cirúrgica, ginecologia e obstetrícia, hemodiálise, ortopedia, pediatria, transplantes, 

captação de órgãos, diagnósticos laboratoriais e por imagem, ambulatórios, pronto-atendimento 

e áreas de administração e de apoio. 

Para garantir a excelência nas áreas em que atua, o Hospital dispõe de um amplo centro 

cirúrgico, centro obstétrico, unidades de terapia intensiva adulto e neonatal e mantém, ainda, 

um completo serviço de diagnóstico laboratorial e por imagem, com capacidade para realizar 

exames de tomografia, ultrassonografia, raio-X, mamografia, colonoscopia, endoscopia, 

ecocardiograma, eletrocardiograma, Mapa de Pressão Arterial (MAPA), Holter, 

eletroencefalograma, espirometria, estudo urodinâmico e ultrassonografia obstétrica. 

Presta um excelente serviço de pronto-atendimento a pacientes conveniados e 

particulares, nas áreas de clínica médica, clínica cirúrgica, pediatria, ortopedia e ginecologia e 

obstetrícia, com uma equipe de profissionais especialistas, durante 24 horas, todos os dias da 

semana. 

Integrado à Rede Municipal de Saúde, o Hospital mantém 38 (trinta e oito) ambulatórios 

de especialidades, com consultas agendadas pelo Sistema Fila Eletrônica e disponibiliza 60% 

dos leitos para o Sistema Único de Saúde. 

Credenciado pela Rede SUS para a realização de transplante renal, mantém uma 

moderna Clínica de Hemodiálise para atendimento a pacientes conveniados e uma Comissão 

Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos que se encontra em plena atividade, prestando 

valiosos serviços na captação e transplante de órgãos na cidade e região. 

Além de uma estrutura física moderna, ampla e adequada às exigências de segurança, o 

Mário Palmério Hospital Universitário conta com corpo clínico especializado nas diversas áreas 

e uma equipe de colaboradores em permanente formação, que aqui desenvolvem as atividades 

de Assistência, Ensino, Pesquisa e Extensão. Cumpre, assim, suas finalidades de Hospital de 
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Ensino, credencial que lhe foi conferida, em 2015, pelo Ministério da Educação e Ministério da 

Saúde. 

Projetando-se como um hospital-referência, oferece o melhor, o mais seguro e 

humanizado atendimento ao paciente, atraindo e acolhendo os mais qualificados profissionais 

de saúde, que dele fazem um profícuo espaço de formação e excelência em assistência à saúde 

da população uberabense e região. 

 

5.3 EIXO 3– POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 

5.3.1 Dimensão 2 – Políticas para Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

Políticas para Graduação  

Como forma de garantir alguns de seus objetivos essenciais propostos no PDI para, 

ampliar e diversificar as atividades de ensino na Universidade, ofertando novos cursos de 

acordo com a demanda e a vocação da UNIUBE, consolidar a política de desenvolvimento de 

recursos humanos considerando a essencialidade do corpo docente e técnico-administrativo, 

mantendo o corpo docente e técnico-administrativo qualificado, a CPA pode concluir que as 

atividades da UNIUBE foram realizadas com regularidade ao longo de todo o período avaliado 

e o balanço final apresentado neste relatório é muito positivo, como se constata das evidências 

apresentadas. 

  

 

Oferta de novos cursos e Abertura de polos 

 

A CPA pode observar que a UNIUBE, cumpriu com as metas de implantar nosvos 

cursos nas modalidades presencial e EaD propostas no PDI. Durante o período avaliado, foram 

abertos 50 novos polos de EaD, implantados 4 cursos presenciais e 7 cursos EaD.  

 

Cursos implantados 2016 -  presencial Uberaba 

 Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual 

 Curso Superior de Tecnologia em Logística 

 Engenharia Ambiental e Sanitária 
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Cursos implantados 2017 – EaD 

 Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública 

 Licenciatura em Letras Português 

 Licenciatura em Física 

 Química Bacharelado 

 Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Cooperativas 

 Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial 

 Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais 

 

Curso implantado 2017 - Presencial: 

 Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais 

 

Para consolidar a política de desenvolvimento de recursos humanos e manter uma 

constante qualificação profissional dos docentes das modalidades presencial e EaD a 

Universidade de Uberaba oferece o Programa de Desenvolvimento a Docência (PDD) e um 

curso de Especialização em Educação a Distância.  

 

O Programa de Desenvolvimento a Docência -  PDD 

 

O Programa de Formação e Desenvolvimento Docente - PDD foi implantado na 

UNIUBE em 2016 sob a responsabilidade da Pró-reitoria de Ensino Superior de Graduação 

para desenvolver um conjunto de ações para formação continuada dos professores, promover 

qualificação para integração de novos docentes, atualização didático-pedagógica e para a 

capacitação tecnológica.  Constitui-se como um projeto coletivo orientador, que tem como 

objetivos: promover espaços de reflexão sobre as práticas e os saberes docentes no ensino 

superior; identificar estratégias que contribuam para o aprimoramento dos processos avaliativos 

na Universidade de Uberaba por meio da discussão dos fundamentos teóricos, metodologias e 

técnicas de elaboração e aplicação de atividades avaliativas; utilizar metodologias que garantam 

a participação ativa do aluno na construção do conhecimento e na integração entre os conteúdos; 

aprimorar o domínio das tecnologias de informação e comunicação adequadas à sua área de 

atuação e aplicá-las no processo de ensino-aprendizagem, possibilitar o desenvolvimento de  

atitudes e valores orientados para a cidadania ativa e o respeito aos direitos humanos; 

oportunizar o desenvolvimento de habilidades e atitudes voltadas para a sua área de atuação, 

considerando os estudantes nos aspectos cognitivo e afetivo-emocional. 
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A proposta de formação é organizada a partir das demandas dos cursos e utiliza várias 

estratégias de formação: palestras, mesa redonda, minicursos, cursos de extensão, oficinas e 

grupos de estudo, utilização de um blog além da atuação das assistentes pedagógicas em cada 

curso.  

A CPA pode observar que o programa atendeu no período avaliado 1.936 docentes dos 

cursos presenciais no campus Uberaba e 368 no campus de Uberlândia (tabela 2), demonstrando 

o cumprimento dos objetivos propostos e se consolidando como importante instrumento para a 

garantia da formação continuada, da qualidade do trabalho docente, o que se reverte em 

qualidade para os cursos nas modalidades presencial ofertados pela UNIUBE. 
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Tabela 2: Consolidado das ações desenvolvidas pelo PDD no período 2016-2017. 

ANO CAPACITAÇÕES QUANTIDADE PARTICIPANTES 

2016 

Oficinas 15 274 

Minicursos 1 137 

Palestras 1 238 

        

2017 

Oficinas 13 337 

Minicursos 1 24 

Palestras 8 637 

Workshop 1 22 

Rodas de Conversa 16 267 

    

    

Campus - Uberlândia 

ANO CAPACITAÇÕES QUANTIDADE PARTICIPANTES 

2016 Oficinas 4 104 

        

2017 

Oficinas 5 71 

Palestras 4 170 

Workshop 1 10 

Rodas de Conversa 1 13 

 

 

Curso de especialização em educação a distância 

 

Curso de especialização em educação a distância tem com o propósito atender a uma 

demanda crescente de profissionais, interna e externa, que se interessam em participar de 

programas educacionais que são oferecidos, total ou parcialmente, a distância, no setor 

acadêmico ou corporativo, nas diversas fases do processo, como coordenação de projetos, apoio 

técnico e logístico em EaD, produção de material didático, impresso e on line, tutoria, avaliação 

e pesquisa.  

Nesse curso, realizam-se abordagens dos pressupostos teóricos, nos quais se fundamenta 

a metodologia da EaD, bem como se avalia o alcance das tecnologias eletrônicas e digitais 

contemporâneas de informação e comunicação utilizadas nesta modalidade de educação em 

uma perspectiva interdisciplinar e intersetorial.  

Ao atender a demanda interna de profissionais interessados neste curso, a UNIUBE, 

oferece, por meio de bolsas de estudos, integrais e parciais, ao seu quadro docente e técnico 

uma formação que pretende não apenas garantir a qualidade dos seus cursos superiores na 

modalidade EaD, mas, também, a produção científica que se estabelece por meio dos artigos 

científicos que são produzidos na forma de trabalhos de conclusão de curso (TCC). Em 
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decorrência da formação generalista que o curso de especialização em educação a distância da 

UNIUBE promove, os artigos produzidos e socializados, como trabalhos de conclusão de curso, 

têm explorado uma grande diversidade de temas. Isso tem possibilitado, relevantes em formato 

de capítulos de livros, organizando, assim, obras relacionadas com a EaD, considerando as 

especificidades de proposta metodológica que tem se consolidado em nossa instituição, por 

meio das experiências e estudos que temos realizado. Atualmente, o curso de Especialização 

em Educação a Distância da UNIUBE está passando por uma readequação metodológica, a fim 

de que possamos continuar sua oferta, considerando o amadurecimento que temos buscado em 

toda a trajetória da EaD, na UNIUBE. 

Dentro das políticas para ensino, pesquisa e extensão, com o intuito de avaliar uma das 

metas propostas no PDI de implantar práticas pedagógicas inovadoras em cursos de graduação, 

visando a melhoria do processo de aprendizagem, a CPA avaliou, a utilização pelos docentes 

em suas aulas, de metodologias ativas como as "orientações de leituras" e a opinião do 

discentes, quanto a receptividade da prática de “orientações de leitura”. 

 

A CPA apresenta abaixo, avaliações que permitiram avaliar algumas das Políticas para 

Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

Ações Programadas na Proposta 

 

Avaliar a utilização, pelos docentes em suas aulas, de metodologias ativas como as 

"orientações de leituras" nos cursos de graduação da IES - Docentes. 

 

Ações Realizadas 

 

Avaliação da utilização, pelos docentes em suas aulas, de metodologias ativas como as 

“orientações de leituras” nos cursos de graduação. 

 

Resultados Observados 

 

380 docentes responderam o questionário. 
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Potencialidades 

 

Entre os docentes que responderam o questionário, 366 (96,31%) deles “têm ciência” 

sobre as “orientações de leituras” e 339 (89,21%) deles informaram que tomaram conhecimento 

da nova metodologia de ensino por meio do gestor do curso. 

154 (40,47%) professores que responderam o questionário informaram que ministram 

de “um a dois” componentes e, 48 (12,61%) deles ministram “cinco ou mais” componentes.  

Apenas 92 (24,34%) deles ministram componentes que “não têm” “orientações de leituras” e 

296 (77,91%) “já encaminharam” as indicações de leituras ao setor responsável para que elas 

sejam disponibilizadas no ambiente virtual de aprendizagem – AVA. 

Com relação à receptividade dos alunos à prática de “orientação de leituras”, 46 

(12,14%) docentes disseram que foi “muito boa”; 195 (51,43%) pensam que os alunos tiveram 

“boa receptividade”; 176 (46,43%) professores disseram que perceberam “maior participação” 

dos alunos em sala de aula depois da prática de “orientações de leituras”, 230 (60,47%) dos 

docentes informaram que “realizam” atividades e/ou exercícios em sala de aula com base nas 

leituras indicadas, 128 (33,63%) professores informaram que “sempre indicam novas leituras” 

(textos, artigos e afins); 210 (55,16%) disseram indicar novas leituras e “também as que 

constam no plano de ensino”. 

 

Fragilidades 

 

Com relação à receptividade dos alunos à prática de “orientação de leituras” 111 

(29,29%) professores acharam que foi “regular” e 27 (7,14%) afirmaram que foi “péssima”.  

204 (53,57%) professores disseram que perceberam que “não houve maior participação” dos 

alunos em sala de aula.  137 (35,99%) docentes informaram que “às vezes realizam” atividades 

e/ou exercícios em sala de aula com base nas leituras indicadas e 7 (1,77%) deles informaram 

que “quase nunca ou nunca” realizam atividades baseadas nas “orientações de leituras”.  40 

(10,62%) professores indicam apenas aquelas leituras “que já constam no plano de ensino” e 

2 (0,59%) “não faz nenhuma indicação de leitura”. 
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Figura 31: Você sabe o que são "orientações de leituras"? 

 

Figura 32: O gestor do seu curso o(a) informou sobre a nova metodologia de ensino que utiliza como prática as 

"orientações de leituras" ? 

 

Figura 33: Quantos componentes você ministra? 

 

Figura 34: Há algum componente que você ministra que não possui "orientações de leituras"? 
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Figura 35: Marque abaixo, quantos dos seus componentes não possuem "orientações de leituras": 

 

Figura 36: Você já encaminhou as "orientações de leituras" ao setor responsável para que elas sejam disponibilizadas 

no AVA? 

 

Figura 37: Qual foi a receptividade dos seus alunos em relação à prática de "orientações de leituras"? 

 

Figura 38: Depois da prática de "orientações de leituras", você percebeu se houve maior participação dos alunos em 

suas aulas? 
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Figura 39: Você realiza atividades/exercícios em sala de aula com base nas leituras indicadas? 

 

Figura 40: Você indica para os seus alunos novas leituras (textos/artigos e afins) ou apenas aquelas que constam na 

bibliografia do plano de ensino? 
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Ações Programadas na Proposta 

 

Avaliar a opinião dos discentes sobre a utilização de metodologias ativas em sala de 

aula – “orientações de leituras”.  

 

Ações Realizadas 

 

Avaliação da opinião dos discentes sobre a utilização de metodologias ativas em sala de 

aula, neste caso de “orientações de leituras”. (IA02/2015 – Discentes) 

 

Resultados Observados 

 

8.052 alunos responderam o questionário. 

 

Potencialidades 

 

5.032 (62,49%) discentes responderam que “sabiam” o que eram as “orientações de 

leituras”. 1.928 (23,95%) alunos que responderam o questionário disseram que a receptividade 

deles com relação à nova metodologia de ensino foi “muito boa” e 3.860 (47,94%) 

responderam que foi “boa”. 5.702 (70,81%) discentes “realizam” a leitura dos textos/artigos 

indicados pelos seus professores com antecedência.  7.464 (92,70%) alunos leem os textos 

indicados porque “acreditam” que é importante estar por dentro do assunto que será abordado 

na sala de aula. 

 

Fragilidades 

 

3.020 (37,51%) alunos “não tinham” conhecimento sobre as “orientações de leituras”. 

1.825 (22,66%) discentes responderam que a receptividade deles com relação à nova 

metodologia de ensino foi “regular” e 439 (5,45%) que foi “péssima”. 1.413 (17,55%) 

disseram que “não acreditam” que esta metodologia contribuirá para que as aulas tenham 

melhor aproveitamento.  2.350 (29,19%) “não realizam” a leitura com antecedência. 588 

(7,30%) deles leem por que “são obrigados”.  5.152 (63,98%) falaram que não fazem as leituras 

por que “não têm tempo”; 1.234 (15,32%) por que “o (a) professor (a) não realiza nenhuma 

atividade sobre o texto lido em sala de aula”; 986 (12,25%) por que “as indicações são as 
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mesmas do plano de ensino”; 518 (6,43%) por que “não têm interesse” e 162 (2,01%) por que 

“pensam que não crescerão intelectualmente” (Nesta questão o aluno tinha a opção de 

escolher mais de uma resposta). 

 

Figura 41: Você sabe o que são "orientações de leituras"? 

 

 

Figura 42: Qual foi a sua receptividade com relação a esta nova metodologia de ensino? 

 
 

Figura 43:  Você acredita que esta nova metodologia de ensino contribuirá para que as aulas tenham melhor 

aproveitamento?  
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Figura 44: Você realiza a leitura dos textos/artigos indicados pelos seus professores com antecedência? 

 
 

Figura 45: Você lê os textos indicados porque: 

 

Figura 46: Você não faz as leituras porque (pode marcar mais de uma alternativa): 

 

 

A   CPA pode identificar que as ações ensino, pesquisa e extensão estão equiparadas e 

tratadas com igualdade pela instituição, mantendo assim o princípio da indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão, conforme explicito no PDI. 
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Políticas para Pós-graduação 

 

A CPA avaliou a evolução e sustentabilidade dos programas de pós-graduação. Nesse 

sentido, pode-se observar um trabalho consolidado com uma coordenação de pesquisa, gerida 

pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão, que apoia os institutos e grupos de 

docentes na consolidação de seus laboratórios e de seus núcleos de pesquisa, coordena o 

Programa de Apoio à Pesquisa (PAPE), que financia o desenvolvimento de projetos 

institucionais de pesquisa, os Programas Institucionais de Bolsas de Iniciação Científica 

(PIBIC) e de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI), ambos com bolsas 

concedidas pela UNIUBE, pelo CNPq e pela FAPEMIG, estimulando, assim, as atividades de 

pesquisa de seus alunos, orientados por docentes da instituição.  

Na pós-graduação stricto sensu, a Universidade de Uberaba oferece os Programas de 

Mestrado e Doutorado em Educação, Odontologia, Medicina Veterinária e recentemente o 

Programa de Mestrado Profissional em Engenharia Química. O Doutorado em Educação e o  

Programa de Mestrado Profissional em Engenharia serão avaliados no próximo período de 

autoavaliação. 

 

Programa de mestrado em Educação 

 

O Programa de Mestrado em Educação foi criado em 1999 e recomendado pela Capes 

em 2004, sendo pioneiro na instituição. Manteve a oferta regular de ingresso de novos alunos 

desde a sua criação. A partir dele, vem se constituindo na instituição uma cultura da pós-

graduação Stricto Sensu. Além disso, ele tem consolidado a presença da Universidade no campo 

educacional, permitindo, pelo incremento da produção científica, alimentada pela pesquisa, 

uma relação mais efetiva entre o ensino, a pesquisa e a extensão, irradiando novos modos de 

pensar e exercer a educação nos tempos de hoje. O programa tem como área de concentração a 

Educação, compreendida como processo social no qual se articulam aspectos políticos, 

históricos, culturais, econômicos e comunicacionais. 

 

Programa de mestrado em Odontologia 

 

O Programa de Mestrado em Odontologia pauta-se pela busca da articulação entre teoria 

e prática, propiciando ao pós-graduando sólida formação fundamentada nos conhecimentos de 

sua área específica, bem como de seus usos no mundo do trabalho, articulando os saberes 
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técnico-científicos às concepções éticas, políticas e biopsicossociais. O Programa de Mestrado 

em Odontologia apresenta duas áreas de concentração, Biopatologia e Biomateriais. 

A CPA ao avaliar a sustentabilidade do programa e cumprimento de seus objetivos, pode 

observar que, a quantidade de ingressantes no programa e produção científica tem se mantido 

constante e atendendo a proposta do programa. 

 

Tabela 3: Quantidade de alunos e dissertações defendidas no período de 2015 - 2017 

  2015 2016 2017 

Alunos que iniciaram o programa 10 10 11 

Dissertações defendidas no programa 11 9 8 

 
 

Tabela 4:  Produção acadêmica no período de 2015 - 2017 

  2015 2016 2017 

Artigos Científicos 35 18 * 

Livros 3 1  * 

Resumos em Anais 59 51 * 

Produções Técnicas 41 44 * 
 

*Será importado na Plataforma Sucupira e contabilizado até 13/04/2018 e homologado 

pela Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão até 30/04/2018. 

 

Programa de mestrado em Sanidade e Produção Animal nos Trópicos 

 

A linha Sanidade e Produção Animal nos Trópicos tem como objetivo avaliar 

parâmetros moleculares, bioquímicos, fisiológicos, patológicos e suas correlações com os 

aspectos sanitários, reprodutivos, produtivos e de melhoramento genético dos animais de 

produção em condições tropicais, com ênfase nos bovinos de raças zebuínas e seus 

cruzamentos. Essa linha objetiva, também, estudar a fisiopatologia das principais doenças que 

acometem os animais, permitindo o desenvolvimento de novas estratégias de prevenção e 

tratamento delas, contribuindo de forma direta para diminuir o impacto econômico das 

enfermidades que acometem os animais de produção e melhorar os aspectos sanitários da 

relação homem-animal, proporcionando uma convivência saudável entre estes. 

A coordenação de pesquisa estimula e viabiliza a participação dos docentes e alunos 

vinculados a núcleos de pesquisa em eventos científicos. Apoia os Institutos e grupos de 

docentes na elaboração de propostas de cursos de pós-graduação lato e Stricto Sensu; apoia os 

Institutos e grupos de docentes na implantação de programas de pós-graduação Stricto Sensu. 

Todos esses programas envolvem alunos dos cursos superiores da Universidade de Uberaba, 

independentemente, da modalidade de educação presencial ou EaD - em que são oferecidos. 
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Internacionalização 

 

A Políticas para a Internacionalização da UNIUBE propoem no PDI, “incentivar os 

programas inovadores de intercâmbio com instituições nacionais e internacionais”, dentro dessa 

perspectiva a  CPA pode concluir que a proposta de internacionalização da Universidade de 

Uberaba está estruturada institucionalmente por uma Comissão de Relações Internacionais 

integrada por docentes de áreas-chave e, administrativamente por um Escritório de Relações 

Internacionais, que suporta setores essenciais para viabilizar as estratégias 

de internacionalização; são eles: incoming (acolhimento), outgoing (encaminhamento), e 

projetos/convênios. 

 Estes setores têm competência para coordenar as seguintes atividades: 

 gestão da política de internacionalização para a universidade; 

 prospecção dos recursos financeiros para dar suporte às ações de internacionalização; 

 prospecção de oportunidades de parcerias; 

 recepção de delegações, alunos e pesquisadores estrangeiros; 

 realização de processos seletivos referentes à internacionalização; 

 apoio aos estudantes e pesquisadores estrangeiros na instalação e adaptação inicial; 

 tramitação da documentação referentes aos processos de mobilidade; 

 oficialização/formalização de convênios com instituições internacionais; 

 coordenação do atendimento à comunidade acadêmica sobre programas e ações 

de internacionalização; 

 prestação de informações aos cursos, programas de pós-graduação e institutos sobre 

estratégias de internacionalização; 

 auxílio aos professores na elaboração/gestão de projetos de internacionalização; 

 orientação, acompanhamento e avaliação do intercâmbio de alunos 

(incoming/outgoing); 

 orientação, acompanhamento e avaliação do intercâmbio de docentes 

(incoming/outgoing); 

 fomento à participação de docentes e pesquisadores em redes acadêmicas 

internacionais; 

 manutenção de canais de comunicação próprios; 

 proposição de estratégias e ações para atender às demandas referentes 

à internacionalização; 
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 apoio à realização de eventos internacionais na Uniube, bem como a participação da 

Uniube em eventos internacionais. 

 incentivo e orientação aos alunos e docentes da Universidade na participação em 

eventos internacionais; 

 zelo pelo cumprimento das ações e metas de internacionalização estabelecidas no PDI, 

em consonância com o Plano Nacional de Pós-graduação – PNPG (2011-2020); 

 manutenção da filiação com a FAUBAI, entidade representativa das instituições de 

ensino para assuntos de internacionalização. 

 Ao avaliar a Situação atual: 

 1)  Filiação à FAUBAI – Associação Brasileira de Educação Internacional; 

2) Estabelecimento de convênios formais com instituições de ensino e pesquisa 

internacionais: Universidade Politécnica de Madrid, Espanha, Universidade de Salamanca, 

Espanha e Universidade de Sancti Spiritus, Cuba.; 

3) Visibilidade da Universidade de Uberaba no cenário internacional, com a tradução 

do site institucional para o inglês e espanhol; 

(http://www.uniube.br/conteudo2.php?p=&m=166&c=805) 

4) Parceria com o Santander Universidades - Programa de Bolsas Ibero-Americanas 

para Estudantes de Graduação, que oportunizou mobilidade para mais de dez alunos nos últimos 

três anos. 

5) Parceria com o Santander Universidades - Alunos dos Programas de Pós-

graduação Stricto Sensu também foram contemplados pelo Programa de Bolsas de Mobilidade 

Internacional Fórmula. Além de docentes que participaram do Programa de Bolsas Ibero-

Americanas para Jovens Professores e Pesquisadores Santander Universidades. 

 Perspectivas Futuras: 

 1) Incremento do aperfeiçoamento do corpo docente em instituições internacionais; 

2) Disponibilização de experiência acadêmica e cultural internacional aos alunos. 

3) Estabelecimento de novas parcerias com instituições do exterior. 

4) Criação de diretrizes para aperfeiçoamento do corpo docente através de estágios no 

exterior.  

Com relação à mobilidade de alunos, em 2012, a Universidade de Uberaba aderiu ao 

Programa Ciência sem Fronteiras, encaminhando nove alunos dos vários cursos de graduação 

a instituições em Portugal, Espanha, Escócia e Estados Unidos. Em 2013, vinte e oito alunos 

foram contemplados com a bolsa sanduíche para a graduação. No período de 2014 a 2017, 14 

alunos de graduação foram contemplados no Programa de Bolsas Ibero-Americanas Santander 

http://www.uniube.br/conteudo2.php?p=&m=166&c=805
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Universidades. Em 2018, 5 alunos foram contemplados neste Programa. Atualmente temos 4 

alunos em mobilidade. 

 

Extensão 

As atividades de extensão na UNIUBE são desenvolvidas através de programas e 

projetos de extensão, sob a coordenação de professores em regime integral e parcial, além de 

ações extensionistas, em consonância com as demandas da comunidade.  

Em 2015, a PROPEPE, em parceria com a PROES, atualizou as diretrizes e a política 

de extensão da Universidade de Uberaba, organizando as ações em forma de programas e 

projetos, preferencialmente de natureza interdisciplinar ou multiprofissional, que se 

concretizem sob a forma de cursos, ações, eventos, prestação de serviços e outras ações 

envolvendo a comunidade acadêmica e a comunidade externa. 

A coordenação de extensão acolhe os programas e projetos de extensão em editais 

previamente publicados com este fim. Desde então, são mais de 50 projetos aprovados e 13 

renovações de atividades junto a Câmara de Extensão; todos os resultados estão publicados na 

página da Universidade.   

A comunidade acadêmica da Universidade de Uberaba tem trabalhado constantemente 

para consolidação de suas atividades de responsabilidade social e com isso, promoveu em 

novembro de 2017 o II Seminário de Extensão da Universidade de Uberaba (SEMEX), após o 

grande sucesso do I SEMEX em 2016 com mais de 20 trabalhos apresentados de forma oral 

para uma comissão avaliadora externa. Em 2017, mais de 40 trabalhos aprovados que foram 

apresentados no II seminário oportunizando a divulgação dos programas, projetos e ações 

extensionistas que acontecem na Universidade de Uberaba e fora dela. O público alvo do 

Seminário de Extensão são estudantes do ensino médio, acadêmicos de graduação e de pós-

graduação, professores, pesquisadores e profissionais das diferentes áreas do conhecimento. 

 

Tabela 5: Quantidade de Professores, alunos, técnicos administrativos, visitantes 

envolvidos com ações de extensão, nº de atendimentos realizados, programas, projetos, 

cursos e ações extensionistas. 

  

Professores Alunos Técnicos Atendimentos Visitantes 

Programas, 

projetos, cursos e 

ações 

extensionistas 

2015 112 688 27 5818 12 30 

2016 97 860 22 6463 45 42 

2017 179 1890 23 7312 0 95 

Fonte: Relatórios de Extensão 2015, 2016 e 2017. 
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Atividades de Extensão Realizadas em 2017  

 

Nome da Atividade: Resumo PONTO DE IDEIAS 

Cursos Envolvidos: Comunicação Social 

Endereço: Campus Aeroporto 

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário       UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Resumo II SEMEX - ANÁLISE DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 

DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA FISIOTERAPIA NA ADEFU (ASSOCIAÇÃO DE 

DEFICIENTES FÍSICOS DE UBERABA). 

Cursos Envolvidos: fisioterapia 

Endereço: Campus Aeroporto 

Cidade: UBERABA Bairro: Universitário   UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Resumo II SEMEX - RELATO DE CASO: IMPORTÂNCIA DA 

INTERAÇÃO MÉDICO-PACIENTE PARA EFICÁCIA DO SISTEMA DE SAÚDE 

Cursos Envolvidos: medicina 

Endereço: Campus Aeroporto 

Cidade: UBERABA  Bairro: Universitário   UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Resumo II SEMEX - VELHO AMIGO E A COMPREENSÃO DA 

REALIDADE DA MORTE: A POSITIVIDADE DE UMA RELAÇÃO 

Cursos Envolvidos: medicina 

Endereço: Campus Aeroporto 

Cidade: UBERABA  Bairro: Universitário  UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Resumo II SEMEX - VIDA QUE CONTINUA 

Cursos Envolvidos: medicina 

Endereço: Campus Aeroporto 

Cidade: UBERABA Bairro: Universitário    UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Resumo II SEMEX - ATENÇÃO INTEGRAL AO DIABÉTICO: 

ABORDAGEM HUMANIZADA E HOLÍSTICA 

Cursos Envolvidos: medicina 

Endereço: Campus Aeroporto 

Cidade: UBERABA Bairro: Universitário   UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Resumo II SEMEX - ARTE E LOUCURA DE VIVER: ARTE E 

PROMOÇÃO À SAÚDE MENTAL NA ESCOLA. 

Cursos Envolvidos: psicologia 

Endereço: Campus Aeroporto 

Cidade: UBERABA Bairro: Universitário   UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 
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Nome da Atividade: Resumo II SEMEX - PROMOÇÃO E PREVENÇÃO AO CÂNCER: 

UMA AÇÃO EXTENSIONISTA 

Cursos Envolvidos: medicina 

Endereço: Campus Aeroporto 

Cidade: UBERABA Bairro: Universitário   UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Resumo II SEMEX -ATENÇÃO INTEGRAL AO DIABÉTICO - 

RESULTADOS E ABRANGÊNCIA DA EXTENSÃO 

Cursos Envolvidos: medicina 

Endereço: Campus Aeroporto 

Cidade: UBERABA Bairro: Universitário    UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Resumo II SEMEX - DOAÇÃO DE SANGUE, UMA 

RESPONSABILIDADE DE TODOS 

Cursos Envolvidos: Medicina, farmácia, enfermagem 

Endereço: Campus Aeroporto 

Cidade: UBERABA Bairro: Universitário   UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Resumo II SEMEX - AMIGOS DO BEBÊ: UM RELATO DE 

EXPERIENCIA  

Cursos Envolvidos: Enfermagem 

Endereço: Campus Aeroporto 

Cidade: UBERABA Bairro: Universitário    UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Resumo II SEMEX - ATENDIMENTO E ORIENTAÇÕES À SAÚDE 

PARA COMUNIDADE DO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA 

Cursos Envolvidos: Medicina 

Endereço: Campus Aeroporto 

Cidade: UBERABA Bairro: Universitário   UF: MG 

 

Nome da Atividade: Resumo II SEMEX - O IMPACTO DA VISITA DOMICILIAR SOBRE 

AS CONDIÇÕES CRÔNICAS DE SAÚDE 

Cursos Envolvidos: medicina 

Endereço: Campus Aeroporto 

Cidade: UBERABA Bairro: Universitário   UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Resumo II SEMEX - O IMPACTO DA VISITA DOMICILIAR SOBRE 

AS CONDIÇÕES CRÔNICAS DE SAÚDE 

Cursos Envolvidos: medicina 

Endereço: Campus Aeroporto 

Cidade: UBERABA Bairro: Universitário   UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Resumo II SEMEX - SEQUELAS DA OBESIDADE INFANTIL NA 

SAÚDE FÍSICA E PSICOLÓGICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Cursos Envolvidos: medicina 

Endereço: Campus Aeroporto 
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Cidade: UBERABA Bairro: Universitário   UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Resumo II SEMEX - DOAÇÃO DE SANGUE E MEDULA ÓSSEA EM 

AMBIENTE UNIVERSITÁRIO: A INFORMAÇÃO FAZ A DIFERENÇA.  

Cursos Envolvidos: medicina, farmácia e enfermagem 

Endereço: Campus Aeroporto 

Cidade: UBERABA Bairro: Universitário   UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: II Seminário de Extensão (II SEMEX) e XVIII Seminário de Iniciação 

Científica 

Cursos Envolvidos: Cursos em geral 

Endereço: Campus Aeroporto  

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário    UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Resumo \"DESIGN PARAMÉTRICO\" NA UNIVERSIDADE DE 

UBERABA - UNIUBE 

Cursos Envolvidos: arquitetura 

Endereço: Campus Aeroporto 

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário    UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Resumo OFICINA DE PARENTALIDADE 

Cursos Envolvidos: Direito e Psicologia 

Endereço: Campus Aeroporto 

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário    UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Resumo MARATONA DE PROGRAMAÇÃO UNIUBE 

Cursos Envolvidos: Engenharias 

Endereço: Campus Uberlândia 

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário    UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Resumo INTERAÇÃO PACIENTE FALCÊMICO E ACADÊMICO DA 

ÁREA DA SAÚDE.  

Cursos Envolvidos: Medicina 

Endereço: Campus Aeroporto 

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário    UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Resumo PELAS TRAMAS DA CIDADANIA: OS RECURSOS 

HÍDRICOS EM NOSSAS MÃOS 

Cursos Envolvidos: ciências biológicas 

Endereço: Campus Aeroporto 

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário   UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Resumo SEXTA QUENTE 

Cursos Envolvidos: Comunicação Social, jornalismo e publicidade e propaganda 
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Endereço: Campus Aeroporto 

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário     UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Resumo II SEMEX - UNIVERSIDADE E COMUNIDADE 

INTEGRADAS PELA TECNOLOGIA DIGITAL 

Cursos Envolvidos: odontologia e medicina 

Endereço: Campus Aeroporto 

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário    UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Resumo II SEMEX - FORMAÇÃO ACADÊMICA HUMANIZADA: O 

- POSSO AJUDAR? - NO ACOLHIMENTO AOS USUÁRIOS E FAMILIARES DO 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DO MÁRIO PALMÉRIO HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO (MPHU) 

Cursos Envolvidos: medicina, odontologia, psicologia, farmácia, enfermagem 

Endereço: Campus Aeroporto 

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário    UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Resumo II SEMEX - ANÁLISE DO PERFIL DE EGRESSOS DO 

CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE UBERABA 

Cursos Envolvidos: Medicina 

Endereço: Campus Aeroporto 

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário    UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Resumo II SEMEX - IMPACTO DE UM PROJETO DE EXTENSÃO 

\"Atlas de Histologia\" SOBRE A PERSPECTIVA DOS ALUNOS ENVOLVIDOS 

Cursos Envolvidos: medicina, odontologia e enfermagem 

Endereço: Campus Aeroporto 

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário    UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Resumo II SEMEX - UM ESTUDO SOBRE O PROCESSO DE 

COACHING NA PERFORMANCE DO DISCENTE 

Cursos Envolvidos: Engenharia da Computação 

Endereço: Campus Aeroporto 

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário    UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Resumo II SEMEX - DROGADIZAÇÃO E ABANDONO: REFLEXOS 

NO DESENVOLVIMENTO ORGÂNICO E COMPORTAMENTAL DA CRIANÇA 

Cursos Envolvidos: medicina 

Endereço: Campus Aeroporto 

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário    UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Resumo II SEMEX - RISCO DE QUEDAS E DISTÚRBIOS 

VESTIBULARES EM COLABORADORAS DA UNIVERSIDADE DE UBERABA 

Cursos Envolvidos: fisioterapia  

Endereço: Campus Aeroporto 
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Cidade: Uberaba Bairro: Universitário   UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Resumo II SEMEX - ROMPENDO AS BARREIRAS DA 

ESTIGMATIZAÇÃO DOS JOVENS PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS MENTAIS 

Cursos Envolvidos: medicina 

Endereço: Campus Aeroporto 

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário   UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Resumo II SEMEX - DESAFIOS E CONTRIBUIÇÕES NA 

FORMAÇÃO DO ACADÊMICO DE FISIOTERAPIA EM SAÚDE COLETIVA 

Cursos Envolvidos: Fisioterapia 

Endereço: Campus Aeroporto 

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário    UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Resumo II SEMEX - A RECORRENTE INCIDENCIA DE HÁBITOS 

DIÁRIOS QUE DESENCADEIAM VERMINOSES E BACTERIOSES NA INFÂNCIA 

Cursos Envolvidos: medicina 

Endereço: Campus Aeroporto 

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário   UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Resumo II SEMEX - ESTABELECIMENTO DE VÍNCULOS 

ATRAVÉS DO CUIDADO CONTÍNUO 

Cursos Envolvidos: Medicina 

Endereço: Campus Aeroporto 

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário   UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: VELHO AMIGO: UM NOVO OLHAR A RESPEITO DO BEM ESTAR 

DO IDOSO INSTITUCIONALIZADO 

Cursos Envolvidos: medicina 

Endereço: Campus Aeroporto 

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário   UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Meu Idoso na Universidade - expandido 

Cursos Envolvidos: psicologia 

Endereço: Campus Aeroporto 

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário    UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Uniube e Superintendência Regional de Ensino realizaram I Simpósio de 

Educação Inclusiva 

Cursos Envolvidos: Especialização em Educação Especial EAD 

Endereço: Biblioteca do Campus Aeroporto 

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário   UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Uniube Uberlândia participa de campanha Criança Feliz com Algo Mais 
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Cursos Envolvidos: engenharia e administração 

Endereço: campus Uberlândia 

Cidade: Uberlândia Bairro: Marileuza    UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Uniube recebe visita de alunos da Escola Municipal Uberaba 

Cursos Envolvidos: Educação Física e Comunicação Social. 

Endereço: Campus Aeroporto 

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário    UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Uniube recebe Hemocentro para doação de sangue e cadastro de medula 

óssea 

Cursos Envolvidos: cursos em geral 

Endereço: Campus Aeroporto 

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário    UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Na Semana da Criança, alunos do Ensino Fundamental da Escola Jean 

Piaget visitaram a Uniube 

Cursos Envolvidos: pedagogia e ciências biológicas EAD 

Endereço: Campus Aeroporto 

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário    UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Curso de Fisioterapia comemora 20 anos de atividades e promove II 

Simpósio 

Cursos Envolvidos: fisioterapia 

Endereço: Anfiteatro Cecília Palmério - campus centro 

Cidade: Uberaba Bairro: Olinda   UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Evento comemorativo a Paulo Freire atrai mais de 350 pessoas na 

Uniube Uberlândia 

Cursos Envolvidos: Mestrado em Educação 

Endereço: Campus Uberlândia 

Cidade: Uberlândia Bairro: Marileuza   UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Programa da Extensão da Uniube fica em primeiro lugar em Congresso 

Médico da USP 

Cursos Envolvidos: cursos da saúde 

Endereço: Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

Cidade: Ribeirão Preto -  Bairro: Universitário    UF: SP 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: I Encontro Setembro Azul - Comemoração das lutas históricas e as 

conquistas das comunidades Surdas 

Cursos Envolvidos: núcleo de apoio ao estudante e cursos em geral 

Endereço: campus aeroporto Uniube 

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário    UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 
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Nome da Atividade: Professora é premiada por Oficinas de Parentalidade da Uniube 

Cursos Envolvidos: direito e psicologia 

Endereço: Campus Aeroporto 

Cidade: Uberaba Bairro: Olinda    UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Uniube arrecada agasalhos em Uberlândia 

Cursos Envolvidos: cursos em geral 

Endereço: Campus Rondon 

Cidade: Uberlândia Bairro: Lidice    UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: I Jornada de Transplante Renal e Encontro de Pacientes Transplantados 

Cursos Envolvidos: Medicina e saúde 

Endereço: Mário Palmério Hospital Universitário 

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário    UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade exclusivamente realizada 

durante o ER 

 

Nome da Atividade: Calouros de Comunicação Social participam da 1ª etapa do Trote 

Solidário 

Cursos Envolvidos: comunicação social 

Endereço: campus aeroporto 

Cidade: Uberaba Bairro: universitário    UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Mário Palmério Hospital Universitário segue com programação do 

Setembro Verde 

Cursos Envolvidos: cursos da saúde 

Endereço: Mário Palmério Hospital Universitário 

Cidade: Uberaba Bairro: Olinda    UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Alunos da Uniube participam do McDia Feliz 2017 

Cursos Envolvidos: medicina 

Endereço: Shopping Uberaba 

Cidade: Uberaba Bairro: Centro    UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Curso de Farmácia realiza evento em parceria com o CRF-MG 

Cursos Envolvidos: farmácia 

Endereço: Campus Aeroporto 

Cidade: Uberaba Bairro: Olinda    UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: II Seminário Amizade Compatível 

Cursos Envolvidos: Medicina e Farmácia 

Endereço: Mário Palmério Hospital Universitário 

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário    UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 
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Nome da Atividade: PROJETO DE EXTENSÃO STREET STORE - AMIGOS DO IGOR 

LOMBARDI PENHALVER 

Cursos Envolvidos: Medicina 

Endereço: Campus Aeroporto 

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário    UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Mais de 250 pessoas se cadastram para doação de Medula Óssea em ação 

do Hemocentro na Uniube 

Cursos Envolvidos: multidisciplinar 

Endereço: campus aeroporto 

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário   UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: A formação Multiprofissional do Acadêmico da Área da Saúde 

Cursos Envolvidos: cursos da saúde 

Endereço: campus aeroporto 

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário    UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Atenção Integral ao paciente Diabético 

Cursos Envolvidos: medicina 

Endereço: Mário Palmério Hospital Universitário e Campus Aeroporto 

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário  UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Medicina Esportiva na Promoção da Saúde 

Cursos Envolvidos: Medicina 

Endereço: Mário Palmério Hospital Universitário 

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário    UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Nós na Rua 

Cursos Envolvidos: Medicina e psicologia 

Endereço: Campus Aeroporto 

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário    UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: SERVIÇO DE INFORMAÇÕES SOBRE MEDICAMENTOS - 

SIMPAE 

Cursos Envolvidos: Farmácia e medicina 

Endereço: Campus aeroporto e Mário Palmério Hospital Universitário 

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário    UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: PROJETO VELHO AMIGO 

Cursos Envolvidos: Medicina 

Endereço: Campus Aeroporto e Asilo 

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário    UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

  



    

Comissão Própria de Avaliação – Relatório Final / Triênio 2015-2017 

81 

 

Nome da Atividade: EDUCAÇÃO FINANCEIRA NAS ESCOLAS 

Cursos Envolvidos: Administração  

Endereço: Campus Aeroporto e Escola Estadual 

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário    UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: UNIVERSIDADE ABERTA À TERCEIRA IDADE [UATI] 

Cursos Envolvidos: Medicina, Educação Física, entre outros 

Endereço: Campus Aeroporto 

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário   UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: ENGENHARIA, INFORMÁTICA E COMUNIDADE 

Cursos Envolvidos: engenharias, sistema de informação e arquitetura 

Endereço: Campus Aeroporto 

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário  UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: REDE DE LEITURAS 

Cursos Envolvidos: pedagogia e letras 

Endereço: campus aeroporto 

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário e EAD   UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: COMPUTAÇÃO NA ESCOLA 

Cursos Envolvidos: Sistema de Informação 

Endereço: Campus Rondon 

Cidade: Uberlândia Bairro: Lidice   UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Projeto de Extensão \"Posso Ajudar? \' 

Cursos Envolvidos: Medicina, Fisioterapia, Psicologia, Enfermagem, Odontologia 

Endereço: Mário Palmério Hospital Universitário 

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário   UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Cursos de Férias da Uniube para comunidade em geral 

Cursos Envolvidos: multidisciplinar 

Endereço: campus aeroporto 

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário   UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Extensão: Alunos do Projeto Amizade Compatível participaram de 

evento na Associação Regional dos Falcêmicos 

Cursos Envolvidos: medicina 

Endereço: auditório do Ambulatório de Especialidades da FUNEPU. 

Cidade: Uberaba Bairro: Centro   UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Ação para coleta de sangue na Uniube registra mais de 50 doadores 

Cursos Envolvidos: medicina, farmácia e outros cursos da área da saúde 
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Endereço: campus aeroporto 

Cidade: Uberaba Bairro: Olinda   UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: O Departamento de Tecnologia da Informação da Universidade de 

Uberaba (Uniube) e o Curso de Sistemas de Informação receberam a visita de alguns alunos 

do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial- SENAC, principal agente de educação 

profissional voltado  

Cursos Envolvidos: Sistemas de Informação 

Endereço: Campus Aeroporto 

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário   UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: I Feira Gastronômica Solidária do Curso de Pedagogia ajuda instituição 

em Uberlândia 

Cursos Envolvidos: Pedagogia 

Endereço: Uberlândia 

Cidade: Uberlândia Bairro: Lidice   UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Projeto Doe Sangue, Doe Vida é desenvolvido no campus Uberlândia 

Cursos Envolvidos: Administração 

Endereço: Campus Rondon -  

Cidade: Uberlândia Bairro: Lidice   UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Clube de Medicina Esportiva trata atendimento integral do paciente 

Cursos Envolvidos: Medicina e fisioterapia 

Endereço: Mário Palmério Hospital Universitário 

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário  UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Arquitetos e estudantes discutem planos para a avenida Leopoldino, 

durante I Simpósio e Workshop Internacional 

Cursos Envolvidos: arquitetura 

Endereço: campus aeroporto e av. Leopoldino de Oliveira 

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário  UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: SlowKids 

Cursos Envolvidos: pedagogia, psicologia, educação física, engenharia ambiental 

Endereço: Campus Aeroporto 

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário  UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Uniube participa da 4ª Edição da Caminhada Solidária RN Saúde 

Cursos Envolvidos: Cursos da área da Saúde 

Endereço: RN saúde 

Cidade: Uberaba Bairro: Centro  UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 
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Nome da Atividade: VIII Jornada de Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva proporcionou 

experiências aos estudantes 

Cursos Envolvidos: Medicina 

Endereço: Mário Palmério Hospital Universitário 

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário   UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Alunos de Engenharia Ambiental participam da Semana da Água 

Cursos Envolvidos: engenharia ambiental 

Endereço: Centro de Estudos de Tecnologia Ambiental 

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário  UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Gestão de recursos hídricos no Dia Mundial da Água 

Cursos Envolvidos: Engenharia (Ambiental, Civil, Computação, Elétrica e Produção) e de 

Direito (Uniube). 

Endereço: Campus Rondon - Uberlândia 

Cidade: Uberlândia Bairro: Lidice  UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Palestra conscientiza graduandos sobre a Anemia Falciforme 

Cursos Envolvidos: medicina, farmácia, odontologia, fisioterapia, psicologia, enfermagem 

Endereço: Campus Aeroporto- Uniube 

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário  UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Projeto de alunos de Psicologia integra calouros à vida universitária 

Cursos Envolvidos: psicologia 

Endereço: Praça Pôr do Sol -  

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário  UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Vacinação e prevenção de doenças  

Cursos Envolvidos: enfermagem e demais cursos da área da saúde 

Endereço: Campus Aeroporto 

Cidade: Uberaba Bairro: distrito Industrial I  UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Prevenção da obesidade marca o Dia Mundial do Rim no MPHU 

Cursos Envolvidos: cursos da saúde 

Endereço: Mário Palmério Hospital Universitário 

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário  UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 

Cursos Envolvidos: Enfermagem e medicina 

Endereço: Campus Aeroporto 

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário   UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Prevenção e Promoção de saúde em oncologia um novo olhar sobre a 

sala de espera 
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Cursos Envolvidos: medicina 

Endereço: Mário Palmério Hospital Universitário 

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário   UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: ENFERMAGEM EM LESÕES DE PELE E CURATIVOS 

Cursos Envolvidos: enfermagem 

Endereço: Mário Palmério Hospital Universitário 

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário  UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Desenvolvimento de um ambiente virtual para divulgação de dados 

anatomohistopatológicos 

Cursos Envolvidos: medicina 

Endereço: campus aeroporto 

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário  UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: VIDA QUE CONTINUA - DOAÇÃO DE ORGÃOS 

Cursos Envolvidos: medicina 

Endereço: Campus Aeroporto 

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário  UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: \"Do Lixo à Mesa\": uma proposta de tratamento e reuso de resíduos 

orgânicos domésticos 

Cursos Envolvidos: engenharia ambiental e outros 

Endereço: Campus Rondon 

Cidade: Uberlândia Bairro: Lidice  UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: COACHING PARA ACOMPANHAMENTO DISCENTE 

Cursos Envolvidos: engenharia de computação 

Endereço: Campus Rondon 

Cidade: Uberlândia Bairro: Lidice  UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: Projeto de Extensão MARATONA DE PROGRAMAÇÃO UNIUBE 

Cursos Envolvidos: engenharia de computação 

Endereço: Campus Rondon 

Cidade: Uberlândia Bairro: Lidice  UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: ATLAS DIGITAL DE HISTOLOGIA BÁSICA I - Material Didático 

Institucional em Histologia como ferramenta extensionista 

Cursos Envolvidos: medicina e odontologia 

Endereço: campus aeroporto 

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário  UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 
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Nome da Atividade: AMIZADE COMPATÍVEL - CONSCIENTIZAÇÃO DA 

COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA PARA CADASTRO E DOAÇÃO DE SANGUE E 

MEDULA ÓSSEA 

Cursos Envolvidos: Medicina e saúde 

Endereço: Campus Aeroporto 

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário  UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Nome da Atividade: OFICINAS DE PARENTALIDADE  

Cursos Envolvidos: direito, psicologia, medicina 

Endereço: campus aeroporto 

Cidade: Uberaba Bairro: Universitário  UF: MG 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano 

 

Analisando as atividades de extensão, a CPA pode concluir que são proporcionados a 

comunidade acadêmica e comunidade externa uma significativa quantidade de programas, 

projetos, cursos e ações extensionistas, envolvendo os diversos cursos da instituição, 

promovendo entre as partes a troca de experiências e saberes. 

 

Política de Ensino Pesquisa e Extensão no Mário Palmério Hospital Universitário 

 

O Ensino na Assistência 

 

A natureza de Hospital de Ensino, criado com a finalidade de prover campo de estágio 

para a formação de profissionais da área da Saúde nos níveis de graduação e pós-graduação, 

implica a adoção de uma política de qualidade que reafirma o compromisso de promover a 

integração do ensino à assistência de forma que as duas dimensões - assistencial e acadêmica 

-  compartilhem os mesmos valores em busca de objetivos comuns, para o cumprimento da 

missão institucional.  

 

Qualidade no Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

A natureza de Hospital de Ensino, criado com a finalidade de prover campo de estágio 

para a formação de profissionais da área da Saúde nos níveis de graduação e pós-graduação, 

implica a adoção de uma política de qualidade que reafirma o compromisso de promover a 

integração do ensino à assistência de forma que as duas dimensões - assistencial e acadêmica 

- compartilhem os mesmos valores em busca de objetivos comuns, para o cumprimento da 

missão institucional.  
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A participação dos alunos dos cursos de graduação nas atividades de assistência no 

MPHU respeita o nível de conhecimento científico - teórico e prático - correspondente a cada 

etapa de formação e, ainda, a maturidade psicológica e emocional dos graduandos, para que 

acompanhados sistematicamente pelos preceptores, possam dar a sua contribuição à 

assistência e, ao mesmo tempo, receberem os benefícios de uma formação contextualizada, 

que os coloca como atores no cenário de práticas.  

 

Para isso, a reflexão sobre as práticas, as discussões de casos e a autoavaliação fazem 

parte da programação de atividades e envolvem tanto os docentes preceptores quanto os 

discentes, alternando–se com as atividades ambulatoriais, clínicas e cirúrgicas, com o 

acolhimento do corpo clinico e assistencial  e o apoio irrestrito da administração hospitalar. 

Tais atividades estão previstas nos regulamentos dos Estágios Supervisionados dos Cursos 

de Graduação em Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Odontologia e no Regulamento do 

Internato do Curso de Medicina. 

 

A inserção dos residentes dos Programas de Residência Médica e Multiprofissional 

observa a legislação específica que rege os Programas de Residência, especificamente 

aquelas expedidas pela COREME- Comissão de Residência Médica e pela COREMU- 

Comissão de Residência Multiprofissional. Cada Programa de Residência possui um 

Coordenador.  Os residentes estão sistematicamente inseridos na assistência ao cliente SUS 

nos ambulatórios de especialidades, nas clínicas médica e cirúrgica, nas Unidades de Terapia 

Intensiva Adulto e Neonatal, e no Pronto Atendimento da Ginecologia e Obstetrícia e 

Serviços de Diagnóstico e Terapia.  

 

A participação dos alunos graduandos e residentes nos processos de integração e 

socialização, nos eventos de formação permanente e a convivência diária no ambiente 

hospitalar garantem o conhecimento e adesão às políticas setoriais e institucionais, 

especialmente à  Política de Segurança do Paciente e ao Projeto de Humanização do Mário 

Palmério Hospital Universitário.   

  

Pesquisa e na Extensão no MPHU 

 

As atividades de pesquisa e extensão articuladas ao ensino na assistência são 

incentivadas no âmbito do MPHU, com o objetivo de promover a geração e difusão de 

conhecimentos na área da saúde. Espera-se que o MPHU venha a ser um polo de produção 
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científica, com o envolvimento de alunos e professores em atividades de pesquisa realizadas 

com os dados obtidos nos processos de assistência à saúde. 

  

Para isso, foi instituído o NEPE- Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão, com o objetivo 

de incentivar e divulgar a pesquisa científica no âmbito do MPHU e promover atividades 

extensionistas que colaborem para a formação de recursos humanos e pessoal especializado, 

impactando positivamente na promoção da saúde e qualidade de vida da população de Uberaba 

e região.  

 

O Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão - NEPE é um órgão ligado à Diretoria Técnica, 

formado por representantes dos colaboradores, representantes do corpo clinico e assistencial, 

representantes discentes da Graduação e das Residências, que se reúne mensalmente, para 

apreciar e deliberar sobre os projetos de pesquisa e propostas de projetos e eventos de ensino e 

extensão, encaminhados por professores, alunos, profissionais das diversas áreas e 

colaboradores do MPHU. Cabe ao NEPE avaliar os projetos quanto ao mérito e quanto aos 

aspectos metodológicos, acolher as propostas e deliberar sobre a realização de eventos de 

extensão que oportunizem a formação permanente na área da saúde.   

Como órgão responsável pelo desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão 

no âmbito do HU, faz cumprir a legislação pertinente e as políticas dos órgãos de fomento e da 

Pró- Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão da Universidade de Uberaba.  

A Política de Qualidade do MPHU assume o seu compromisso de implementar programas e 

desenvolver ações que valorizam os profissionais e colaboradores envolvidos nas atividades de 

ensino, pesquisa e a extensão, colaborando, assim, para o desenvolvimento de uma cultura que 

favoreça o crescimento qualitativo e quantitativo dessas atividades, reafirmando a identidade 

de Hospital de Ensino.  Em 2017 o NEPE-MPHU foi responsável por avaliar 14 projetos de 

pesquisa e 5 projetos de extensão, promoveu e colaborou na organização de 05 simpósios, 05 

jornadas, 02 Workshop, 26 palestras, 02 teleconferências e 18 minicursos. Realizou registro e 

acompanhamento de alunos dos cursos de graduação e cursos técnicos que estagiaram nas 

dependências do MPHU em 2017.  (Tabela 6). 

 

Tabela 6: Quantidade de alunos de cursos de graduação e cursos técnicos que realizaram 

estágio no MPHU. 

  Estagiários - MPHU 2017 

Graduação UNIUBE  

Enfermagem 82 

Farmácia 23 



    

Comissão Própria de Avaliação – Relatório Final / Triênio 2015-2017 

88 

Fisioterapia 23 

Medicina 563 

Odontologia 40 

Psicologia 34 

 
 

Outras Instituições  

Nutrição  4 

Psicologia 2 

 
 

Cursos Técnicos  

Técnico em 

Enfermagem 
20 

Técnico em Radiologia 9 

 

 

 

Indicadores de Qualidade do Ensino, Pesquisa e Extensão no MPHU 

  

1- Número de acadêmicos em atividades de Humanização da Assistência 

2- Número de acadêmicos em   atividades ambulatoriais SUS  

3- Número de acadêmicos em   atividades nas Clínicas Médica e Cirúrgica- SUS  

4- Número de acadêmicos em atividades no PA da Ginecologia e Obstetrícia 

5- Número de reclamações recebidas na Ouvidoria citando acadêmicos da graduação 

6- Número de reclamações recebidas pela Ouvidoria envolvendo Residentes 

7- Número de acidentes de trabalho envolvendo Residentes 

8- Índice de notificações de eventos adversos envolvendo Residentes 

9- Índice de participação de graduandos e residentes nas Campanhas Institucionais de 

Promoção à saúde e nos eventos de extensão  

10- Relação médico-preceptor/alunos nas atividades de ensino na assistência  

11- Participação dos Residentes nas discussões dos indicadores de qualidade e segurança 

do paciente  

12- Índice de participação dos acadêmicos e residentes em ações de implantação da Política 

de Segurança do Paciente  

13- Índice de participação dos Residentes por procedimentos por setor 

14- Número de projetos de pesquisa submetidos ao NEPE por docentes e médicos 

preceptores com a participação de colaboradores, alunos da graduação e ou residentes, 

que receberam patrocínio de órgãos de fomento (Fapemig e CNPq)  

15- Número de eventos de extensão promovidos pelos docentes e discentes  
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16- Número de pessoas da comunidade que participaram de eventos de científicos ou de 

extensão realizados no MPHU 

17- Número de colaboradores do MPHU que participaram de eventos de extensão. 

18- Participação de Profissionais da Equipe Multiprofissional em Pesquisas 

Interdisciplinares   no âmbito do MPHU 

19- Número de eventos de divulgação de pesquisa científica promovidos pelo NEPE 

20- Número de artigos/trabalhos científicos produzidos no âmbito do HU e publicados em 

revistas especializadas.  

21- Grupos de Pesquisa do MPHU cadastrados no CNPq.  

 

 

 

 

5.3.2 Dimensão 4 – Comunicação com a Sociedade 

 

A avaliação da dimensão comunicação com a sociedade, teve como foco o cumprimento 

das metas institucionais descritas no PDI 2016-2020. Destaca-se neste relatório o trabalho 

efetuado pelos serviços da equipe de Comunicação e Marketing institucional e de outras 

instâncias que igualmente contribuem para o diálogo da comunidade universitária com a 

sociedade, ressaltando também o papel dos avanços da tecnologia da informação e da 

comunicação. 

A CPA observou no período avaliado que a comunicação é feita por diversos veículos 

e instrumentos, e que houve investimento significativo para ampliação e manutenção de canais 

voltados para a comunicação interna e externa. Nesse momento, a CPA atentou-se para verificar 

a existência e os tipos de canais de comunicação. Para o próximo período avaliativo, a CPA 

pretende avaliar a manutenção desses canais e prover um levantamento quantitativo e 

qualitativos da eficiência desses canais. 

Atualmente, a Universidade de Uberaba utilizar os mecanismos de comunicação 

apresentados no quadro 4. 

Quadro 4: Canais de comunicação utilizados pela UNIUBE para comunicação interna e externa 

MECANISMOS DE COMUNICAÇÃO 

MEIOS PÚBLICO ALVO 

Site da Universidade de Uberaba Público Interno e Externo 

Jornal de circulação interna Público Interno 

Cartazes nos quadros de avisos Público Interno 
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Correspondência eletrônica ou via Correios Público Interno 

Reuniões periódicas com representantes do corpo 

docente, discente e técnico-administrativo 

Público Interno 

Reuniões periódicas com representantes da 

comunidade local 

Público Externo 

Meios de comunicação de massa – jornais, revistas, 

televisão, rádio e sites diversos 

Público Interno e Externo 

 

Na análise feita pela CPA com discentes para saber a “forma que os alunos ficaram 

sabendo sobre o curso da UNIUBE”, observou-se os seguintes resultados: 

3.969 (50,62%) dos alunos de Uberaba ficaram sabendo do curso na Uniube por indicação de 

amigos e/ou familiares e 2.383 (30,39%) pelo site de Uniube. 487 (6,21%) alunos ficaram 

sabendo do curso na Uniube por meio dos sites de busca; 73 (0,93%) pelo E-mail Marketing 

da UNIUBE; 263 (3,35%) por meio da televisão, 68 (0,87%) pelos jornais; 226 (2,88%) por 

meio de outdoors; 304 (3,88%) por meio das redes sociais; 42 (0,54%) por meio do rádio e 26 

(0,33%) por meio de blogs/microblogs. 

 

5.3.2 Dimensão 9 – Políticas de Atendimento aos Discentes 

 

Avaliação da satisfação do aluno ingressante primeiro semestre/2016 - Presencial. 

 

 

Ações Programadas na Proposta 

 

Avaliar o grau de satisfação dos discentes ingressantes com a receptividade proporcionada 

pela Universidade e pelo curso. A aplicação desse instrumento também permitiu avaliar 

aspectos relacionados a: 

 

EIXO 1 - DIMENSÃO 8: Planejamento e Avaliação  

EIXO 3 - DIMENSÃO 9: Políticas de Atendimento aos Discentes  

EIXO 5 - DIMENSÃO 7: Infraestrutura Física  
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Ações Realizadas 

 

Avaliação do grau de satisfação dos discentes ingressantes com a receptividade 

proporcionada pela Universidade e pelo curso.  Neste instrumento foi possível avaliar os eixos 

1, 3 e 5.  Dentro do Eixo 1 - o Planejamento e Avaliação Institucional, do Eixo 3 - as Políticas 

Acadêmicas e do Eixo 5 - A Infraestrutura física. 

 

Resultados Observados 

 

1.720 discentes ingressantes responderam o questionário. 

Entre os discentes que responderam o questionário, quando questionados qual a 

impressão que obtiveram com a recepção da UNIUBE, 812 (47,21%) alunos acharam que foi 

“ótima”, 755 (43,90%) acharam que foi “boa”, 129 (7,50%) acharam que foi “regular”, 18 

(1,05%) acharam que foi “ruim” e 6 (0,35%) que foi “péssima”. 

1.563 (90,87%) ingressantes responderam que “sim” e 157 (9,13%) ingressantes 

responderam que “não”, quando perguntado se as disciplinas ministradas no seu curso até o 

momento, proporcionam atividades teóricas e/ou práticas relacionadas à profissão escolhida.  

703 (44,86%) afirmaram que em “cinco ou mais”  disciplinas as atividades teóricas e/ou 

práticas estão relacionadas à profissão escolhida; 345 (22,02%) discentes falaram que em 

“quatro” disciplinas as atividades teóricas e/ou práticas estão relacionadas à profissão 

escolhida;  278 (17,74%) ingressantes disseram que em “três” disciplinas as atividades teóricas 

e/ou práticas estão relacionadas à profissão escolhida; 153 (9,76%) apontaram que apenas em 

“duas”e 88 (5,62%) alunos que em apenas “uma” disciplina as atividades teóricas e/ou práticas 

estão relacionadas à profissão escolhida. 

816 (47,47%) consideraram “ótimo”, 759 (44,15%) consideraram “bom”, 133 (7,74%) 

alunos consideraram “regular”, 10 discente (0,58%) consideraram “ruim” e 1 (0,06%) 

considerou “péssimo” o acolhimento dado pelos professores. 

Tendo em vista os interesses de estudante, os alunos ingressantes avaliaram o 

acolhimento dado por cada um dos setores relacionados abaixo:  

 

Setores Avaliados Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo 

Direção de curso 796 

(46,44%) 

787 

(45,92%) 

117 

(6,83%) 

12 

(0,70%) 

2 

(0,12%) 
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Secretaria de curso 740 

(43,02%) 

812 

(47,21%) 

148 

(8,60%) 

15 

(0,87%) 

5 

(0,29%) 

Setor de Benefícios (bolsas) 680 

(39,58%) 

559 

(32,54%) 

176 

(10,24%) 

37 

(2,15%) 

34 

(1,98%) 

Setor de matrículas 640 

(37,27%) 

812 

(47,29%) 

213 

(12,41%) 

27 

(1,57%) 

25 

(1,46%) 

Setor de Multiatendimento 546 

(31,82%) 

734 

(42,77%) 

216 

(12,59%) 

27 

(1,57%) 

15 

(0,87%) 

Setor Financeiro 509 

(29,66%) 

725 

(42,25%) 

184 

(10,72%) 

20 

(1,17%) 

21 

(1,22%) 

Ambiente de sala de aula 

(iluminação, climatização, 

mobiliários) 

466 

(27,14%) 

603 

(35,12%) 

 

453 

(26,38%) 

 

127 

(7,40%) 

68 

(3,96%) 

 

Ambiente Físico do Campus 

Universitário (limpeza, 

funcionalidade, conforto) 

792 

(46,07%) 

 

725 

(42,18%) 

 

162 

(9,42%) 

32 

(1,86%) 

 

8 

(0,47%) 

 

 

Sobre às expectativas em relação ao curso escolhido, 1.169 (68,00%) discentes disseram 

achar “ótimas” e 500 (29,09%) “boas”, 44 (2,56%) discentes disseram achar “regulares” e 6 

(0,35%) “ruins”. 

555 (32,31%) discentes disseram estar “muito satisfeitos” pelos serviços prestados pela 

Instituição como um todo, 1.082 (62,98%) estão “satisfeitos”, 74 (4,31%) discentes disseram 

estar “pouco satisfeitos” pelos serviços prestados pela Instituição como um todo, 5 (0,29%) 

estão “insatisfeitos” e 2 (0,12%) “muito insatisfeitos”. 

 

 Os ingressantes apontaram em mais de uma das opções abaixo o que precisa ser 

melhorado na Instituição:  

 

 

O que precisa ser melhorado  

Instalações Físicas  865 (28,07%) 

Aulas Práticas  434 (14,08%) 

Material Didático 431 (13,98%) 

Atividades Extraclasse 429 (13,92%) 

Atendimento ao Aluno (financeiro, bolsas, multiatendimento, matrícula) 381 (12,36%) 
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Qualidade dos professores  204 (6,62%) 

Acervo da Biblioteca  199 (6,46%) 

Gestão do Curso  139 (4,51%) 
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Figura 47: O que você achou da recepção ofertada pela UNIUBE? 
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Figura 48: As disciplinas ministradas no seu curso até o momento proporcionam atividades teóricas e/ou práticas 

relacionadas à profissão escolhida? 

 

Figura 49: Aponte em quantas disciplinas as atividades teóricas e/ou práticas estão relacionadas à profissão escolhida: 
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Figura 50: Como você considera o acolhimento dado pelos professores? 

 

Tendo em vista os seus interesses de estudante, como você avalia o acolhimento dado por 

cada um dos setores relacionados aos: 
Figura 51: Direção de curso 
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Figura 52: Secretaria de curso 

 

Figura 53: Setor de Benefícios (bolsas) 
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Figura 54: Setor de matrículas 

 

Figura 55: Setor de Multiatendimento 
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Figura 56: Setor Financeiro 

 

Figura 57: Ambiente de sala de aula (iluminação, climatização, mobiliários) 
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Figura 58: Ambiente Físico do Campus Universitário (limpeza, funcionalidade, conforto) 

 

Figura 59: Quais são suas expectativas em relação ao curso escolhido? 
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Figura 60: Indique seu grau de satisfação pelos serviços prestados pela Instituição como um todo 

 

Figura 61: Para você, o que precisa ser melhorado na Instituição? (Você pode marcar mais de uma opção): 
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Avaliação da satisfação do aluno ingressante segundo semestre/2016 – Presencial. 

 

Ações Programadas na Proposta 

 

Avaliar o grau de satisfação dos discentes ingressantes com a receptividade 

proporcionada pela Universidade e pelo curso. A aplicação desse instrumento também permitu 

avaliar aspectos relacionados a: 

EIXO 1 - DIMENSÃO 8: Planejamento e Avaliação 

EIXO 3 - DIMENSÃO 9: Políticas de Atendimento aos Discentes  

EIXO 5 - DIMENSÃO 7: Infraestrutura Física  

 

Ações Realizadas 

 

Avaliação do grau de satisfação dos discentes ingressantes com a receptividade 

proporcionada pela Universidade e pelo curso.   Neste instrumento foi possível avaliar os eixos 

1, 3 e 5.  Dentro do Eixo 1 - o Planejamento e a Avaliação Institucional, do Eixo 3 - as Políticas 

Acadêmicas e do Eixo 5 - A Infraestrutura física. 

 

Resultados Observados 

 

874 discentes ingressantes /2016-2 responderam o questionário. 

Entre os discentes que responderam o questionário, 385 (44,05%) acharam que foi 

“ótima” a recepção ofertada pela UNIUBE, 396 (45,31%) acharam que foi “boa”, 79 (9,04%) 

acharam que foi “regular”, 7 (0,80%) acharam que foi “ruim” e 7 (0,80%) acharam que foi 

“péssima”. 

335 (38,33%) ingressantes responderam que consideram o acolhimento e as orientações 

iniciais dadas pelos professores “ótimos”; 418 (47,83%) consideram “bons”, 5 (0,57%) 

ingressantes responderam que consideram “péssimos”, 18 (2,06%) consideram “ruins” e 98 

(11,21%) consideram “regulares”. 

315 (36,00%) alunos consideram o acolhimento dado pela direção do curso (Diretor) 

como “ótimo”, 377 (43,09%) discentes consideram “bom”, 103 (11,77%) alunos consideram 

“regular”; 8 (0,91%) discentes consideram “ruim”; 6 (0,69%) consideram “péssimo” e 66 

(7,54%) alunos disseram que “não tiveram” contato com a Direção do curso.  

224 (25,63%) ingressantes consideram o acolhimento dado pela Assistente Pedagógica 

do curso “ótimo”, 304 (34,78%) consideram “bom”, 113 (12,93%) consideram “regular”, 13 
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(1,49%) ingressantes consideram “ruim”; 10 (1,14%) alunos consideram “péssimo”; e 210 

(24,03%) disseram que “não tiveram” contato com a Assistente Pedagógica.  

556 (63,62%) discentes têm “ótimas” expectativas em relação ao curso escolhido, 271 

(31,01%) têm “boas” expectativas, 38 (4,35%) discentes têm “regulares” expectativas em 

relação ao curso escolhido, 6 (0,69%) têm “ruins” expectativas e 3 (0,34%) têm “péssimas” 

expectativas com relação ao curso escolhido. 

Em uma escala de 1 a 5, 529 (60,46%) alunos ingressantes indicaram o grau de 

motivação com o curso escolhido com nota “5”; 244 (27,89%) dos discentes deram nota “4”, 

86 (9,83%) nota “3”, 10 (1,14%) nota “2” e 6 (0,69%) nota “1”. 

255 (29,18%) ingressantes sentem-se “muito satisfeitos” com os serviços prestados pela 

instituição como um todo; 537 (61,44%) sentem-se “satisfeitos”, 65 (7,44%) ingressantes 

sentem-se “pouco satisfeitos”, 8 (0,92%) sentem-se “insatisfeitos” e 9 (1,03%) sentem-se 

“muito insatisfeitos”. 

 

 Os ingressantes apontaram o que pode ser melhorado na Instituição: 

 

O que precisa ser melhorado  

Instalações Físicas  313 (18,89%) 

Material Didático 239 (14,42%) 

Atividades Extraclasse 233 (14,06%) 

Aulas práticas 222 (13,40%) 

Qualidade dos professores  115 (6,94%) 

Acervo da biblioteca 113 (6,82%) 

Atendimento ao Aluno/setor financeiro 105 (6,34%) 

Atendimento ao Aluno/setor de multiatendimento 105 (6,34%) 

Postura dos professores  91 (5,49%) 

Atendimento ao Aluno/setor de matrícula 69 (4,16%) 

Direção do Curso  52 (3,14%) 
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Figura 62: O que você achou da recepção ofertada pela UNIUBE? 

 

Figura 63: Como você considera o acolhimento e as orientações iniciais dadas pelos professores? 
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Figura 64: Como você considera o acolhimento dado pela Direção do curso (Diretor)? 

 

Figura 65: Como você considera o acolhimento dado pela Assistente pedagógica do curso? 
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Figura 66: Quais são suas expectativas em relação ao curso escolhido? 

 

Figura 67:  Em uma escala de 1 a 5, indique o seu grau de motivação com o curso escolhido: 

  

63,62%

31,01%

4,35%

0,69% 0,34%

1

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

A - Ótimas 556

B - Boas 271

C - Regulares 38

D - Ruins 6

E - Péssimas 3

60,46%

27,89%

9,83%

1,14% 0,69%

1

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

A - 5 - 529

B - 4 - 244

C - 3 - 86

D - 2 - 10

E - 1 - 6



    

Comissão Própria de Avaliação – Relatório Final / Triênio 2015-2017 

107 

Figura 68:  Indique seu grau de satisfação pelos serviços prestados pela Instituição como um todo: 

 

Figura 69: Para você, o que pode ser melhorado na Instituição? (Você pode marcar mais de uma opção): 
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Avaliação da satisfação do aluno ingressante primeiro semestre/2017 - Presencial. 

 

 

AÇÕES PROGRAMADAS NA PROPOSTA 

 

Avaliar o grau de satisfação dos discentes ingressantes com a receptividade 

proporcionada pela Universidade e pelo curso. A aplicação desse instrumento também permitiu 

avaliar aspectos relacionados a: 

EIXO 1 - DIMENSÃO 8: Planejamento e Avaliação  

EIXO 3 - DIMENSÃO 9: Políticas de Atendimento aos Discentes  

EIXO 5 - DIMENSÃO 7: Infraestrutura Física 

 

Ações Realizadas 

 

Avaliação do grau de satisfação dos discentes ingressantes com a receptividade 

proporcionada pela Universidade e pelo curso.  Neste instrumento foi possível avaliar os eixos 

1, 3 e 5.  Dentro do Eixo 1 - o Planejamento e a Avaliação Institucional, do Eixo 3 - as Políticas 

Acadêmicas e do Eixo 5 - a Infraestrutura física. 

Resultados Observados 

 

2.154 discentes ingressantes responderam o questionário. 

Entre os discentes que responderam o questionário, quando questionados qual a 

impressão que obtiveram com a recepção da UNIUBE, 1.135 (52,67%) alunos acharam que foi 

“ótima”, 872 (40,46%) acharam que foi “boa”, 125 (5,80%) acharam que foi “regular”, 16 

(0,74%) acharam que foi “ruim” e 7 (0,32%) que foi “péssima”. 

995 (46,19%) consideraram “ótimo”, 977 (45,36%) consideraram “bom”, 156 (7,24%) 

alunos consideraram “regular”, 16 discente (0,74%) consideraram “ruim” e 10 (0,46%) 

considerou “péssimo” o acolhimento dado pelos professores. 

877 (40,73%) alunos consideram o acolhimento dado pela direção do curso (Diretor) 

como “ótimo”, 829 (38,50%) discentes consideram “bom”, 188 (8,73%) alunos consideram 

“regular”; 21 (0,98%) discentes consideram “ruim”; 7 (0,33%) consideram “péssimo” e 231 

(10,73%) alunos disseram que “não tiveram” contato com a Direção do curso.  
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506 (23,49%) ingressantes consideram o acolhimento dado pela Assistente Pedagógica 

do curso “ótimo”, 752 (34,91%) consideram “bom”, 163 (7,57%) consideram “regular”, 23 

(1,07%) ingressantes consideram “ruim”; 13 (0,60%) alunos consideram “péssimo”; e 697 

(32,36%) disseram que “não tiveram” contato com a Assistente Pedagógica.  

1.575 (73,15%) discentes têm “ótimas” expectativas em relação ao curso escolhido, 500 

(23,22%) têm “boas” expectativas, 71 (3,30%) discentes têm “regulares” expectativas em 

relação ao curso escolhido, 6 (0,28%) têm “ruins” expectativas e 1 (0,05%) têm “péssimas” 

expectativas com relação ao curso escolhido. 

Em uma escala de 1 a 5, 1.388 (64,44%) alunos ingressantes indicaram o grau de 

motivação com o curso escolhido com nota “5”; 583 (27,07%) dos discentes deram nota “4”, 

154 (7,15%) nota “3”, 21 (0,97%) nota “2” e 8 (0,37%) nota “1”. 

703 (32,65%) ingressantes sentem-se “muito satisfeitos” com os serviços prestados pela 

instituição como um todo; 1.305 (60,61%) sentem-se “satisfeitos”, 114 (5,29%) ingressantes 

sentem-se “pouco satisfeitos”, 8 (0,37%) sentem-se “insatisfeitos” e 23 (1,07%) sentem-se 

“muito insatisfeitos”. 

 Os ingressantes apontaram o que pode ser melhorado na Instituição: 

O que precisa ser melhorado  

Instalações Físicas  707 (16,87%) 

Atividades Extraclasse 619 (14,77%) 

Material Didático 565 (13,48%) 

Aulas Práticas  498 (11,88%) 

Atendimento ao Aluno (multiatendimento) 442 (10,54%) 

Atendimento ao Aluno (financeiro) 367 (8,75%) 

Atendimento ao Aluno (matrícula) 296 (7,06%) 

Acervo da Biblioteca  245 (5,84%) 

Qualidade dos professores  175 (4,17%) 

Postura dos Professores 166 (3,96%) 

Direção do Curso  112 (2,67%) 
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Figura 70: O que você achou da recepção ofertada pela UNIUBE? 

 

Figura 71: Como você considera o acolhimento e as orientações iniciais dadas pelos professores? 
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Figura 72: Como você considera o acolhimento dado pela Direção do curso (Diretor)? 

 
Figura 73: Como você considera o acolhimento dado pela Assistente pedagógica do curso? 
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Figura 74: Quais são suas expectativas em relação ao curso escolhido? 

 
Figura 75: Indique seu grau de satisfação pelos serviços prestados pela Instituição como um todo: 
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Figura 76: Para você, o que pode ser melhorado na Instituição? (Você pode marcar mais de uma opção): 
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Avaliação Pelos Discentes do Atendimento do Programa de Bolsas 
 

 

Ações Programadas na Proposta 

 

Avaliar o grau de satisfação dos discentes com relação ao atendimento do Setor de 

Programa de Bolsas. A aplicação desse instrumento também permitiu avaliar aspectos 

relacionados a: 

DIMENSÃO 8: Planejamento e Avaliação (Eixo 2) 

DIMENSÃO 9: Políticas de Atendimento aos Discentes (Eixo 3) 

 

Ações Realizadas 

 

Avaliação do grau de satisfação dos discentes com relação ao atendimento do Setor de 

Programa de Bolsas.  

 

Resultados Observados 

 

Aproximadamente 7.794 discentes responderam o questionário. De acordo com a 

resposta dada pelo aluno na segunda pergunta do questionário, se “sim”, o questionário seria 

respondido na sua totalidade e, se “não”, o questionário seria encerrado.  2.258 (28,97%) alunos 

responderam que “não” tinham bolsa/benefício da UNIUBE. (Para estes alunos o questionário 

foi encerrado).  Portanto, 5.537 (71,03%) alunos responderam o questionário em sua totalidade 

e 2.258 (28,97%) tiveram o questionário encerrado na segunda questão. 

Os tipos de bolsa/benefício da UNIUBE que os alunos possuem estão relacionados 

abaixo:  

2.855 (51,42%) PROEM (Programa de bolsa para alunos do Ensino Médio em Escola 

Pública) 

949 (17,09%) PROUNI (Programa Universidade para todos – MEC) 

1.034 (18,62%) FIES (Financiamento ao estudante do Ensino Superior – MEC) 

386 (6,95%) Bolsa Turno 

9 (0,16%) Bolsa para maiores de 50 anos 

25 (0,45%) Bolsa para agente de Segurança Pública da Ativa 

45 (0,81%) Bolsa para o primeiro colocado 

173 (3,12%) Convênio Empresarial 

76 (1,37%) Desconto para irmãos 
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Potencialidades 

 

Entre os discentes que responderam o questionário, 5.967 (76,56%) deles disseram que 

conheciam os tipos de bolsa/benefício da UNIUBE.  

5.537 (71,03%) alunos responderam que tinham bolsa/benefício da UNIUBE. 

1.804 (32,53%) discentes consideram a receptividade do (a) atendente do setor de bolsas 

como “muito boa”. 2.474 (44,62%) deles consideram como “boa”.  

1.521 (27,45%) discentes consideram como “muito boa” a cordialidade e a atenção 

dispensadas durante o atendimento no setor de bolsas e 2.605 (47,01%) alunos responderam 

que é “boa”.  

1.185 (21,40%) discentes disseram que o atendimento no setor de bolsas foi “imediato”; 

1.861 (33,61%) alunos que houve espera de até “10 minutos”. 

4.428 (79,96%) alunos consideram o atendente do setor de bolsas “capacitado” para 

prestar as informações. 

469 (42,25%) discentes disseram que, no caso do atendente ter recorrido a outro 

funcionário do setor, os esclarecimentos e encaminhamentos dos serviços ou informações 

pretendidas foram devidamente “solucionados”. 

1.478 (26,71%) alunos disseram que o atendimento do setor de bolsa os deixou “muito 

satisfeitos” e 3.661 (66,15%) ficaram “satisfeitos”. 

 

Fragilidades 

 

Entre os discentes que responderam o questionário, 1.827 (23,44%) deles disseram que 

“não conheciam” os tipos de bolsa/benefício da UNIUBE.  

978 (17,64%) discentes consideram a receptividade do (a) atendente do setor de bolsas 

como “regular”. 175 (3,16%) deles consideram como “ruim” e 114 (2,06%) como “péssima” 

1.111 (20,05%) discentes consideram como “regular” a cordialidade e a atenção 

dispensadas durante o atendimento no setor de bolsas; 186 (3,36%) alunos responderam que é 

“ruim ” e 118 (2,31%) como “péssima”.  
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1.151 (20,79%) discentes disseram que o tempo de espera para o atendimento no setor 

de bolsas foi de “até 20 minutos”; 633 (11,43%) alunos disseram que houve espera de até “30 

minutos” e 707 alunos falaram que a espera foi “superior a 30 minutos”. 

121 (2,81%) alunos informaram o atendente do setor de bolsas “não estava capacitado” 

para prestar as informações; 513 (9,26%) disseram que o atendente estava “pouco capacitado” 

e 476 (8,60%) “não souberam opinar a respeito”. 

156 (14,05%) discentes disseram que, no caso do atendente ter recorrido a outro 

funcionário do setor, os esclarecimentos e encaminhamentos dos serviços ou informações 

pretendidas “não” foram devidamente “solucionados” e 485 (43,69%) “não souberam 

opinar”. 

322 (5,82%) alunos disseram que o atendimento do setor de bolsa os deixou 

“insatisfeitos” e 73 (1,32%) ficaram “ totalmente insatisfeitos”. 

  



    

Comissão Própria de Avaliação – Relatório Final / Triênio 2015-2017 

117 

Figura 77: Você conhece os tipos de bolsa/benefício da UNIUBE? 

 

Figura 78: Você tem algum tipo de bolsa/benefício? 
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Figura 79: Qual o tipo de bolsa/benefício que você tem? 
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Figura 80: Como você considera a receptividade da(o) atendente do setor de bolsas: 

 

Figura 81: -Como você considera a cordialidade e atenção dispensadas durante o atendimento no setor de bolsas: 
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Figura 82: Quanto tempo você precisou esperar para ser atendido no setor de bolsas? 

 

Figura 83:  Você considera que o(a) atendente do setor de bolsas estava capacitado(a) para prestar as informações? 
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Figura 84: Caso o(a) atendente tenha recorrido a outro funcionário, os esclarecimentos e encaminhamentos dos serviços 

ou informações pretendidas foram solucionados? 

 

Figura 85: O atendimento do setor de bolsas lhe deixou: 
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Avaliação do setor de Multiatendimento pelos Discentes 

 

 

Ações Programadas Na Proposta 

 

Avaliar o grau de satisfação dos discentes com relação ao atendimento do Setor de 

Multiatendimento. A aplicação desse instrumento também permitiu avaliar aspectos 

relacionados a: 

EIXO 1 - DIMENSÃO 8: Planejamento e Avaliação  

EIXO 3 - DIMENSÃO 9: Políticas de Atendimento aos Discentes  

EIXO 5 - DIMENSÃO 7: Infraestrutura Física  

 

Ações Realizadas 

 

Avaliação do grau de satisfação dos discentes com relação ao atendimento do Setor de 

Multiatendimento.  Neste instrumento foi possível avaliar os eixos 1, 3 e 5.  Dentro do Eixo 1 

- o Planejamento e a Avaliação Institucional, do Eixo 3 - as Políticas Acadêmicas e do Eixo 5 

- A Infraestrutura física. 

  

Resultados Observados 

 

Aproximadamente 8.635 discentes responderam o questionário. De acordo com a 

resposta dada pelo aluno na primeira pergunta do questionário: se “sim”, o questionário seria 

respondido na sua totalidade e, se “não”, o questionário seria encerrado.  

3.589 (41,56%) alunos responderam que “não” utilizaram os serviços do setor de 

Multiatendimento da UNIUBE. (Para estes alunos o questionário foi encerrado).  Portanto, 

5.046 (58,44%) alunos responderam que “sim”, que utilizaram os serviços do setor de 

Multiatendimento e concluíram o questionário em sua totalidade. 

Alguns dos motivos que levaram os alunos a procurar o setor de Multiatendimento da 

UNIUBE estão relacionados abaixo:  

 

Motivos  

Segunda chamada de atividade avaliativa (prova, trabalho) 1.855 (36,42%) 

Reivindicações diversas (transferência, vista de prova, outras). 1.340 (26,31%) 

Pedido de declaração 1.048 (20,57%) 
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Cópia de documento 664 (13,03%) 

Pedido de reposição (aulas, estágios) 121 (2,38%) 

Pedido de licença maternidade 40 (0,79%) 

Pedido de exercício domiciliar 26 (0,51%) 

 

Entre os discentes que responderam o questionário, 1.643 (32,43%) alunos disseram que 

o atendimento no setor de Multiatendimento “foi imediato”.  

1.226 (24,23%) discentes consideram o sistema de chamada para o atendimento (senha, 

fila) “muito bom”; 2.485 (49,12%) alunos o consideram “bom”, 1.038 (20,52%) discentes 

“regular”; 190 (3,76%) o consideram “ruim” e 120 (2,37%) o consideram “péssimo”. 

1.218 (24,10%) alunos consideram a receptividade, a cordialidade e a atenção 

dispensadas a eles durante o atendimento “muito boa”; 2.381 (47,11%) as consideram “boa”, 

 1.094 (21,65%) alunos consideram “regular”; 213 (4,21%) as consideram “ruim” e 148 

as consideram “péssima”. 

4.613 (91,31%) alunos consideram o atendente do setor de bolsas “capacitado” para 

executar as suas solicitações, 439 (8,69%) alunos “não” consideram o atendente do setor de 

bolsas “capacitado” para executar as suas solicitações. 

4.174 (82,69%) discentes disseram que, no momento do pedido, eles “foram 

informados” sobre o prazo para o atendimento da solicitação. 3.779 (90,58%) dos alunos 

disseram que “sim” que o prazo foi cumprido, 874 (17,31%) discentes disseram que eles “não 

foram informados” sobre o prazo para o atendimento da solicitação e 393 (9,42%) alunos 

disseram que “não” que o prazo não foi cumprido. 

2.027 (48,60%) alunos consideram que o tempo de atendimento da solicitação deles foi 

“suficiente e dentro do esperado”, 1.805 (43,27%) alunos consideram que foi “razoável” e 339 

(8,13%) consideram “muito longo”. 

936 (18,56%) alunos disseram que ficaram “muito satisfeitos” com o atendimento; 

3.630 (71,98%) disseram que ficaram “satisfeitos”, 376 (7,46%) alunos disseram que ficaram 

“insatisfeitos”, 101 (2,00%) disseram que ficaram “totalmente insatisfeitos”. 

Entre os discentes que responderam o questionário, 2.104 (32,53%) responderam que 

houve uma “espera de até 10 minutos”. 838 (16,54%) disseram que houve uma “espera de até 

20 minutos”, 270 (5,33%) discentes afirmaram que houve uma “espera de até 30 minutos” e 

211 (4,17%) alunos responderam que a “espera foi superior 30 minutos”.   
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Figura 86: Você já utilizou os serviços do Setor de Multiatendimento/Protocolo? 
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Figura 87: Informe os motivos que o levaram a procurar o setor de Multiatendimento/protocolo: 

 

Figura 88: Quanto tempo você precisou esperar para ser atendido e realizar a sua solicitação?
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Figura 89: Como você considera o sistema de chamada para o atendimento (senha, fila)? 

 

Figura 90: Como você considera a receptividade, a cordialidade e a atenção dispensadas a você durante o atendimento? 
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Figura 91: Você considera que o(a) atendente estava capacitado(a) para executar suas solicitações? 

 

Figura 92: No momento do pedido, você foi informado sobre o prazo para o atendimento da sua solicitação? 
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Figura 93: Este prazo foi cumprido? 

 

Figura 94: De acordo com a resposta da questão anterior, você considera o tempo de atendimento da sua solicitação: 
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Figura 95: O atendimento lhe deixou: 

 

Figura 96: Você gostaria de fazer algum comentário a respeito do atendimento do Setor de 

Multiatendimento/Protocolo: 
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5.4 EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO 

 

5.4.1 Dimensão 5 – Políticas de Pessoal 

 

Avaliação do desempenho das funções pedagógicas relacionadas às Assistentes 

Pedagógicas (ASSPED) (IA10/2015 – Discentes – Uberaba Presencial) 

 

 

Ações Programadas Na Proposta 

 

 Avaliar o desempenho das funções pedagógicas relacionadas às assistentes pedagógicas 

de curso. A aplicação desse instrumento também permitiu avaliar aspectos relacionados a: 

DIMENSÃO 6: Organização e Gestão da Instituição (Eixo 4) 

DIMENSÃO 9: Política de Atendimento aos Discentes (Eixo 3) 

 

Ações Realizadas 

 

Avaliação das ASSPEDS de cursos pelos alunos dos cursos de graduação presencial 

(alunos - presencial – Uberaba – IA10). 

 

Resultados Observados 

 

7.279 alunos responderam o questionário. 

 

Potencialidades 

 

A maioria dos discentes 2.697(37,05%) avaliou, a disponibilidade da assistente 

pedagógica de curso no atendimento a eles como sendo “boa”.  2.539 (34,88%) deles avaliaram 

como “muito boa”. 

2.985 (41,01%) alunos afirmam que a capacidade da assistente pedagógica de resolver 

os problemas deles é “muito boa”; 2.271 (31,20%) acham que é “boa”.  

4.327 (59,44%) discentes afirmaram que “há clareza” nas informações sobre curso, 

currículo, atividades complementares, estágios, dadas pela ASSPED; 2.300 (31,60%) falaram 

que apenas “às vezes” isso acontece.  
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4.279 (58,79%) alunos afirmaram que “sempre encontram” a ASSPED nos horários 

disponibilizados por ela e 2.588 (35,54%) deles disseram que apenas “às vezes” eles a 

encontram nos horários disponibilizados por ela; 3.491(47,98%) discentes pensam que a 

ASSPED é “indispensável”; 3.177 (43,64%) falaram que a ASSPED os atende e os orienta de 

maneira satisfatória e que ela é “razoável”.  

 

Fragilidades 

 

1.275 (17,52%) avaliaram, a disponibilidade da assistente pedagógica de curso no 

atendimento a eles como “regular”; 312 (4,28%) como “ruim” e 456 (6,26%) como “péssima”. 

1.344 (18,46%) alunos avaliaram a capacidade da ASSPED de resolver os seus 

problemas como “regular”; 297 (4,07%) como “ruim” e 382 (5,25%) como “péssima”. 

652 (8,96%) dos discentes afirmaram que “não há clareza” nas informações sobre 

curso, currículo, atividades complementares, estágios, dadas pela ASSPED e, ainda, 412 

(5,66%) alunos disseram que ela “nunca” está nos horários definidos por ela. 

611 (8,38%) alunos falaram que a ASSPED é “dispensável”, pois não atende às 

necessidades deles e não dá as devidas orientações. 
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Figura 97: Como você avalia a disponibilidade da assistente pedagógica de seu curso no atendimento aos alunos? 
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Figura 98: Em sua opinião, a capacidade da assistente pedagógica de resolver seus problemas é:

 
Figura 99: Você pode afirmar que há clareza nas informações sobre curso, currículo, atividades complementares,  

estágios, dadas pela assistente pedagógica do seu curso? 
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Figura 100: Você encontra a assistente pedagógica nos horários disponibilizados por ela?

 
Figura 101: A assistente pedagógica deve, entre outras funções, atender as necessidades e orientar os alunos. Como 

você avalia o atendimento da assistente pedagógica às suas necessidades? 
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Avaliação do desempenho das funções pedagógicas relacionadas às Assistentes 

Pedagógicas - ASSPEDS – Discentes – Uberlândia Presencial 

 

Ações Programadas na Proposta 

 

Avaliar o desempenho das funções pedagógicas relacionadas às assistentes pedagógicas 

de curso. A aplicação desse instrumento também permitiu avaliar aspectos relacionados a: 

DIMENSÃO 6: Organização e Gestão Da Instituição (Eixo 4) 

DIMENSÃO 9: Política de Atendimento aos Discentes (Eixo 3) 

 

 

Ações Realizadas 

 

Avaliação das ASSPEDS de cursos pelos alunos dos cursos de graduação presencial - 

alunos - presencial – Uberlândia. 

 

Resultados Observados 

 

1.485 alunos responderam o questionário. 

 

Potencialidades 

 

A maioria dos discentes 566 (38,08%) avaliou, a disponibilidade da assistente 

pedagógica de curso no atendimento a eles como sendo “boa”.  565 (38,05%) deles avaliaram 

como “muito boa”.  521 (35,07%) alunos afirmam que a capacidade da assistente pedagógica 

de resolver os problemas deles é “muito boa”; 589 (39,73%) acham que é “boa”.   877 (59,05%) 

discentes afirmaram que “há clareza” nas informações sobre curso, currículo, atividades 

complementares, estágios, dadas pela ASSPED; 500 (33,66%) falaram que apenas “às vezes” 

isso acontece; 891 (59,99%) alunos afirmaram que “sempre encontram” a ASSPED nos 

horários disponibilizados por ela e 517 (34,82%) deles disseram que apenas “às vezes” eles a 

encontram nos horários disponibilizados por ela; 753 (50,73%) discentes pensam que a 

ASSPED é “indispensável”. 630 (42,45%) falaram que a ASSPED os atende e orienta de 

maneira satisfatória e que ela é “razoável”.  
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Fragilidades 

 

231 (15,55%) deles avaliaram a disponibilidade da ASSPED como “regular”; 46 

(3,13%) como “ruim” e 77 (5,18%) como “péssima”.  256 (17,23%) alunos avaliaram a 

capacidade da ASSPED de resolver os seus problemas como “regular”; 50 (3,34%) como 

“ruim” e 69 (4,63%) como “péssima”. 108 (7,29%) discentes afirmaram que “não há clareza” 

nas informações sobre curso, currículo, atividades complementares, estágios, dadas pela 

ASSPED.  412 (5,66%) disseram que ela “nunca” está nos horários definidos por ela.  101 

(6,81%) alunos falaram que a ASSPED é “dispensável”, pois não atende às necessidades deles 

e não dá as devidas orientações. 
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Figura 102: Como você avalia a disponibilidade da assistente pedagógica de seu curso no atendimento aos alunos?
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Figura 103: Em sua opinião, a capacidade da assistente pedagógica de resolver seus problemas é:

 

 

Figura 104: Você pode afirmar que há clareza nas informações sobre curso, currículo, atividades complementares, 

estágios, dadas pela assistente pedagógica do seu curso? 
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Figura 105: Você encontra a assistente pedagógica nos horários disponibilizados por ela?

 

 

Figura 106: A assistente pedagógica deve, entre outras funções, atender as necessidades e orientar os alunos. Como 

você avalia o atendimento da assistente pedagógica às suas necessidades?
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Avaliação da opinião dos discentes sobre o desempenho das funções administrativas 

relacionadas a secretária (o) de curso - Alunos - Presencial – Uberaba 

 

 

Ações Programadas na Proposta 

 

 Avaliar a opinião dos discentes dos cursos presenciais de Uberaba sobre o desempenho 

das funções administrativas relacionadas a (o) secretária (o) de curso. A aplicação desse 

instrumento também permitiu avaliar aspectos relacionados a: 

DIMENSÃO 6: Organização e Gestão da Instituição (Eixo 4) 

DIMENSÃO 9: Política de Atendimento aos Discentes (Eixo 3) 

 

Ações Realizadas 

 

Avaliação da opinião dos discentes sobre o desempenho das funções administrativas 

relacionadas a (o) secretária (o) de curso - Presencial Uberaba. 

 

Resultados Observados 

 

6.875 alunos responderam o questionário.  Para os alunos que responderam “que não 

conheciam a (o) secretária (o) de curso” o questionário foi finalizado, portanto de 15.259 

alunos, apenas 5.265 deles finalizaram o questionário. 

 

Potencialidades 

 

5.265 (34,50%) discentes que responderam que “sim, que conheciam a secretária (o) 

de curso”. 9.994 (65,50%) deles disseram que “não conheciam a secretária (o) de curso”.   

2.161 (41,06%) discentes avaliaram a disponibilidade da (o) secretária (o) de curso no 

atendimento a eles como “muito boa”.  2.096 (39,83%) deles disseram que é “boa”.  

1.995 (37,89%) avaliaram a capacidade da (o) secretária (o) em resolver os problemas 

deles como “muito boa” e 2.155 (40,92%) alunos avaliaram como “boa”. 

3.541 (62,26%) afirmaram que “sim”, que há clareza e precisão nas informações dadas 

pela (o) secretária (o) de curso, pois ela (e) os orienta plenamente; 1.526 (28,98%) disseram 

que “às vezes”, pois nem sempre ela (e) os orienta satisfatoriamente. 



    

Comissão Própria de Avaliação – Relatório Final / Triênio 2015-2017 

141 

2.282 (43,41%) alunos afirmaram que a qualidade do tratamento dado às pessoas 

(familiares e amigos deles) que procuram a (o) secretária (o) é “muito boa” e 2.112 (40,18%) 

que é “boa”. 

 

Fragilidades 

 

727 (13,81%) discentes avaliaram a disponibilidade da (o) secretária (o) de curso no 

atendimento a eles como “regular”.  148 (2,81%) deles disseram que é “ruim” e 131 (2,49%) 

que é “péssima”.  

 823 (15,63%) avaliaram a capacidade da (o) secretária (o) em resolver os 

problemas deles como “regular” e 155 (2,94%) alunos avaliaram como “ruim” e 137 (2,60%) 

como “péssima”. 

 198 (3,76%) afirmaram que “não”, que não há clareza e precisão nas 

informações dadas pela (o) secretária (o) de curso, pois ela (e) deixa a desejar e não dá as 

devidas orientações que eles necessitam. 

 643 (12,23%) alunos afirmaram que a qualidade do tratamento dado às pessoas 

(familiares e amigos deles) que procuram a (o) secretária (o) é “regular”, 110 (2,09%) disseram 

que é “ruim” e 110 (2,09%) que é “péssima”. 

 

Figura 107: Você conhece a (o) secretária (o) de seu curso? 
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Figura 108: Como você avalia a disponibilidade da (o) secretária (o) do seu curso no atendimento aos alunos 
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Figura 109: Em sua opinião, a capacidade da (o) da secretária (o) em resolver os seus problemas é: 

 

 

Figura 110: Há clareza e precisão nas informações dadas pela (o) secretária (o) de seu curso? 
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Figura 111: Para você, a qualidade do tratamento dado às pessoas (familiares e amigos dos alunos) que procuram a (o) 

secretária (o) é 
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deve-se destacar que a maioria dos alunos avaliados (65,50%) não conhecem a (o) secretária 

(o) de seu curso.  
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Avaliação da opinião dos discentes sobre o desempenho das funções administrativas 

relacionadas a secretária (o) de curso - Alunos - Presencial – Uberlândia. 

 

  

Ações Programadas na Proposta 

 

 Avaliar a opinião dos discentes sobre o desempenho das funções administrativas 

relacionadas a(o) secretária(o) de curso. A aplicação desse instrumento também permitiu avaliar 

aspectos relacionados a: 

DIMENSÃO 6: Organização e Gestão da Instituição (Eixo 4) 

DIMENSÃO 9: Política de Atendimento aos Discentes (Eixo 3) 

 

Ações Realizadas 

 

Avaliação da opinião dos discentes sobre o desempenho das funções administrativas 

relacionadas a(o) secretária(o) de curso (Presencial – Uberlândia – IA14). 

 

Resultados Observados 

 

2.925 alunos responderam o questionário. 

 

Potencialidades 

 

1.309 (44,75%) alunos disseram que “conheciam” a (o) secretária (o) de curso.  689 

(52,48%) discentes consideraram “muito boa” a capacidade da (o) secretária (o) de curso em 

resolver os problemas deles; 455 deles (34,65%) classificaram como “boa”.  1.036 (79,27%) 

alunos disseram que “há clareza” e precisão nas informações dadas pela (o) secretária (o) de 

curso, pois a (o) secretária (o) os orienta plenamente; 235 (17,98%) disseram que “às vezes” há 

clareza e precisão, pois nem sempre ela (e) os orienta satisfatoriamente.  

743 (56,85%) alunos consideram “muito boa” a qualidade do tratamento dado às 

pessoas (familiares e amigos dos alunos) que procuram a (o) secretária (o); 433 (33,13%) acham 

que é “boa”. 
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Fragilidades 

 

Dos 2.925 alunos que responderam o questionário, 1.616 (55,24%) afirmaram que “não 

conheciam” a (o) secretária (o) de curso. Diante da resposta negativa o questionário foi 

encerrado para estes discentes.   

118 (8,99%) discentes consideraram “regular” a capacidade da (o) secretária (o) de 

curso em resolver os problemas deles; 23 (34,65%) deles classificaram como “ruim” e 28 

(2,13%) como “péssima”. 

36 (2,75%) alunos disseram que “não há clareza” e precisão nas informações dadas 

pela (o) secretária (o) de curso, pois a (o) secretária (o) deixa a desejar e não dá as devidas 

orientações que eles necessitam.  

89 (6,81%) alunos consideraram “regular” a qualidade do tratamento dado às pessoas 

(familiares e amigos dos alunos) que procuram a (o) secretária (o); 12 (0,92%) acham que é 

“ruim” e 30 (2,30%) acreditam é “péssima”. 

 

Figura 112: Você conhece a (o) secretária (o) de seu curso? 
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Figura 113: Como você avalia a disponibilidade da (o) secretária (o) do seu curso no atendimento aos alunos 

 

Figura 114: Em sua opinião, a capacidade da (o) da secretária (o) em resolver os seus problemas é: 
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Figura 115: Há clareza e precisão nas informações dadas pela (o) secretária (o) de seu curso? 

 

Figura 116:  Para você, a qualidade do tratamento dado às pessoas (familiares e amigos dos alunos) que procuram a (o) 

secretária (o) é 

 

  

79,27%

17,98%

2,75%

1

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

A - Sim, a(o)
secretária(o) me orienta
plenamente (1036)

B - às vezes, pois nem
sempre me orienta
satisfatoriamente (235)

C - Não, a(o)
secretária(o) deixa a
desejar e não dá as
devidas orientações que
necessito (36)

56,85%

33,13%

6,81%

0,92%
2,30%

1

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

A - Muito boa (743)

B - Boa (433)

C - Regular (89)

D - Ruim (12)

E - Péssima (30)



    

Comissão Própria de Avaliação – Relatório Final / Triênio 2015-2017 

149 

Análise dos Dados e das Informações 

 

Os discentes avaliaram bem as atividades desenvolvidas pelas(os) secretárias(os) e 

conceituaram como “boa” e “muito boa” a capacidade em resolver problemas, no entanto, 

deve-se destacar que a maioria dos alunos avaliados (55,25%) não conhecem a (o) secretária 

(o) de seu curso.  
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Avaliação do Docente pelos Discentes - Presencial 

 

Ações Programadas na Proposta 

 

Avaliar o grau de satisfação dos discentes com relação à ética, postura e atuação dos 

docentes de todos os cursos de graduação – Uberaba e Uberlândia. A aplicação desse 

instrumento também permitiu avaliar aspectos relacionados a: 

EIXO 1 - DIMENSÃO 8: Planejamento e Avaliação 

EIXO 4 - DIMENSÃO 6: Organização e Gestão da Instituição  

 

Ações Realizadas 

 

Avaliação do grau de satisfação dos discentes com relação à ética, postura e atuação dos 

docentes de todos os cursos de graduação – Uberaba e Uberlândia.  Neste instrumento foi 

possível avaliar os eixos 1 e 4.  Dentro do Eixo 1 - o Planejamento e Avaliação Institucional e 

do Eixo 4 - as Políticas de Gestão. 

 

Resultados Observados 

 

Responderam o questionário 10.725 alunos matriculados do primeiro ao último período 

dos cursos de graduação da Universidade de Uberaba.  

Foram obtidas 46.765 respostas, pois um mesmo professor pode ser avaliado por 

diversos alunos, os quais estão matriculados no componente ministrado por este professor, 

gerando assim, muitas respostas. 

 

As questões de 1, 2 e 3 referem-se ao Programa da Disciplina 

 

 Para a questão número 1) “O docente apresenta o plano de ensino e aprendizagem e 

esclarece as dúvidas dos estudantes no início do semestre letivo (objetivos, programa, 

cronograma, metodologia, critérios de avaliação e bibliografia) ” foram obtidas: 

“concordo plenamente” 21.220 (45,38%) 

“concordo” 17.205 (36,79%) 

“não concordo, nem discordo”. 4.978 (10,64%) 

“discordo totalmente” 1.655 (3,54%) 

“discordo” 1.707 (3,65%) 
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Para a questão número 2) “O Docente cumpre o programa proposto no prazo 

determinado” foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 21.078 (45,07%) 

“concordo” 17.860 (38,19%) 

“não concordo, nem discordo”. 4.977 (10,64%) 

“discordo totalmente” 1.373 (2,94%) 

“discordo” 1.477 (3,16%) 

 

Para a questão número 3) “O Docente utiliza a bibliografia recomendada e outros 

recursos (revistas, sites, jornais, periódicos, etc.) ” foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 19.238 (41,14%) 

“concordo” 17.303 (37,00%) 

“não concordo, nem discordo”. 6.502 (13,90%) 

“discordo totalmente” 1.617 (3,46%) 

“discordo” 2.105 (4,50%) 

 

As questões 4, 5, 6, 7, 8 e 9 referem-se à ação em sala de aula: 

 

Para a questão número 4) “O Docente demonstra que tem didática (domínio do 

conteúdo, dinamismo, clareza e lógica na exposição da matéria) ” foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 21.898 (46,83%) 

“concordo” 16.063 (34,35%) 

“não concordo, nem discordo”. 5.083 (10,87%) 

“discordo totalmente” 1.759 (3,76%) 

“discordo” 1.962 (4,20%) 

 

Para a questão número 5) “O Docente demonstra que os aspectos teóricos são 

interligados com os aspectos práticos da disciplina” foram obtidas:  
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“concordo plenamente” 21.369 (45,69%) 

“concordo” 17.330 (37,06%) 

“não concordo, nem discordo”. 5.207 (11,13%) 

“discordo totalmente” 1.430 (3,06%) 

“discordo” 1.429 (3,06%) 

 

Para a questão número 6) “O Docente utiliza de outras metodologias de ensino (estudo 

de caso, simulação, problematização, exercícios, aulas práticas, seminários, etc.), além da 

aula expositiva” foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 19.699 (42,12%) 

“concordo” 16.641 (35,58%) 

“não concordo, nem discordo”. 6.118 (13,08%) 

“discordo totalmente” 1.908 (4,08%) 

“discordo” 2.399 (5,13%) 

 

Para a questão número 7) “O Docente deixa clara a ligação da disciplina que leciona 

com as demais disciplinas do curso” foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 19.814 (42,37%) 

“concordo” 17.424 (37,26%) 

“não concordo, nem discordo”. 6.210 (13,28%) 

“discordo totalmente” 1.599 (3,42%) 

“discordo” 1.718 (3,67%) 

 

Para a questão número 8) “O Docente apresenta capacidade de motivar o Estudante 

para o aprendizado” foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 19.376 (41,43%) 

“concordo” 15.818 (33,82%) 

“não concordo, nem discordo”. 6.642 (14,20%) 

“discordo totalmente” 2.516 (5,38%) 

“discordo” 2.413 (5,16%) 
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Para a questão número 9) “O Docente utiliza adequadamente o tempo de aula. ” Foram 

obtidas: 

 

“concordo plenamente” 21.042 (45,00%) 

“concordo” 17.363 (37,13%) 

“não concordo, nem discordo”. 4.971 (10,63%) 

“discordo totalmente” 1.704 (3,64%) 

“discordo” 1.685 (3,60) 

 

As questões 10, 11 e 12 referem-se ao Relacionamento em Sala de Aula. 

 

Para a questão número 10) “O Docente mantém um clima favorável ao aprendizado” 

foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 20.644 (44,14%) 

“concordo” 17.073 (36,51%) 

“não concordo, nem discordo”. 5.555 (11,88%) 

“discordo totalmente” 1.762 (3,77%) 

“discordo” 1.731 (3,70%) 

 

Para a questão número 11) “O Docente mantém postura ética e profissional em sala 

de aula” foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 22.883 (48,93%) 

“concordo” 17.163 (36,70%) 

“não concordo, nem discordo”. 4.430 (9,47%) 

“discordo totalmente” 1.290 (3,52%) 

“discordo” 999 (3,22%) 

 

Para a questão número 12) “O Docente é receptivo às ideias dos Estudantes e seus 

questionamentos em sala de aula” foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 21.476 (45,92%) 

“concordo” 16.812 (35,95%) 
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“não concordo, nem discordo”. 5.326 (11,39%) 

“discordo totalmente” 1.646 (3,52%) 

“discordo” 1.505 (3,22%) 

 

A questão 13 refere-se ao Relacionamento Extraclasse. 

 

Para a questão número 13) “O Docente é acessível para o esclarecimento de dúvidas 

fora do horário de aula. ” foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 19.636 (41,99%) 

“concordo” 16.075 (34,37%) 

“não concordo, nem discordo”. 8.180 (17,49%) 

“discordo totalmente” 1.492 (3,19%) 

“discordo” 1.382 (2,96%) 

 

As questões 14, 15 e 16 referem-se à Organização. 

 

Para a questão número 14) “O Docente é assíduo e pontual com o horário da aula” 

foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 22.469 (48,05%) 

“concordo” 17.337 (37,07%) 

“não concordo, nem discordo”. 4.392  (9,39%) 

“discordo totalmente” 1.346 (2,88%) 

“discordo” 1.221 (2,61%) 

 

Para a questão número 15) “O Docente é organizado nas atividades que propõe em 

sala de aula” foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 21.486 (45,94%) 

“concordo” 17.380 (37,16%) 

“não concordo, nem discordo”. 5.095 (10,89%) 

“discordo totalmente” 1.388 (2,97%) 

“discordo” 1.416 (3,03%) 
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Para a questão número 16) “O Docente utiliza o ambiente virtual (Unidade Web) em 

sua disciplina” foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 18.464 (39,48%) 

“concordo” 16.394 (35,06%) 

“não concordo, nem discordo”. 7.106 (15,20%) 

“discordo totalmente” 2.058 (4,40%) 

“discordo” 2.743 (5,87%) 

 

A questão 17 refere-se às Atividades Extraclasse. 

 

Para a questão número 17) “O Docente estimula a participação do estudante em 

atividades extraclasse (visitas técnicas e culturais, palestras, seminários, workshops, entre 

outras). ” foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 17.108 (36,58%) 

“concordo” 14.843 (31,74%) 

“não concordo, nem discordo”. 8.770 (18,75%) 

“discordo totalmente” 2.639 (5,64%) 

“discordo” 3.405 (7,28%) 

 

As questões 18, 19 e 20 referem-se à Avaliação da Aprendizagem. 

 

Para a questão número 18) “O Docente contempla na avaliação os assuntos tratados 

em sala de aula” foram obtidos: 

 

“concordo plenamente” 21.402 (45,76%) 

“concordo” 17.366 (37,13%) 

“não concordo, nem discordo”. 5.209 (11,14%) 

“discordo totalmente” 1.518 (3,25%) 

“discordo” 1.270 (2,72%) 
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Para a questão número 19) “O Docente elabora com clareza as questões propostas nas 

avaliações. ” Foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 20.473 (43,78%) 

“concordo” 16.657 (35,62%) 

“não concordo, nem discordo”. 5.902 (12,62%) 

“discordo totalmente” 1.876 (4,01%) 

“discordo” 1.857 (3,97%) 

 

Para a questão número 20) “O Docente cumpre os critérios de avaliação estabelecido 

no Plano de Ensino e Aprendizagem” foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 21.103 (45,13%) 

“concordo” 17.847 (38,16%) 

“não concordo, nem discordo”. 5.453 (11,66%) 

“discordo totalmente” 1.340 (2,87%) 

“discordo” 1.022 (2,19%) 

 

As questões 21 e 22 referem-se ao Perfil Emocional. 

 

Para a questão número 21) “O Docente mantém tranquilidade e sabe lidar com 

situações difíceis” foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 21.111 (45,14%) 

“concordo” 16.942 (36,23%) 

“não concordo, nem discordo”. 5.744 (12,28%) 

“discordo totalmente” 1.589 (3,406%) 

“discordo” 1.379   (2,95%) 

 

Para a questão número 22) “O Docente incentiva a cooperação em sala de aula. ” 

Foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 21.160 (45,25%) 

“concordo” 17.245 (36,88%) 
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“não concordo, nem discordo”. 5.663 (12,11%) 

“discordo totalmente” 1.501 (3,21%) 

“discordo” 1.196 (2,56%) 
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As questões de 1, 2 e 3 referem-se ao Programa da Disciplina 

Figura 117: 1 - O Docente apresenta o Plano de Ensino e Aprendizagem e esclarece as dúvidas dos Estudantes no início 

do semestre letivo (objetivos, programa, cronograma, metodologia, critérios de avaliação e bibliografia). 

 

Figura 118: 2 - O Docente cumpre o programa proposto no prazo determinado. 
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Figura 119: O Docente utiliza a bibliografia recomendada e outros recursos (revistas, sites, jornais, periódicos, etc.). 

 

As questões de 4, 5, 6, 7, 8 e 9 referem-se à ação em sala de aula 

Figura 120: O Docente demonstra que tem didática (domínio do conteúdo, dinamismo, clareza e lógica na exposição da 

matéria). 
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Figura 121: O Docente demonstra que os aspectos teóricos são interligados com os aspectos práticos da disciplina. 

 

Figura 122: O Docente utiliza de outras metodologias de ensino (estudo de caso, simulação, problematização, exercícios, 

aulas práticas, seminários, etc.), além da aula expositiva. 
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Figura 123: O Docente deixa clara a ligação da disciplina que leciona com as demais disciplinas do curso. 

 

Figura 124: O Docente apresenta capacidade de motivar o Estudante para o aprendizado. 
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Figura 125: O Docente utiliza adequadamente o tempo de aula. 

 

As questões 10, 11 e 12 referem-se ao Relacionamento em Sala de Aula. 

Figura 126: O Docente mantém um clima favorável ao aprendizado. 
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Figura 127: O Docente mantém postura ética e profissional em sala de aula. 

 

Figura 128: O Docente é receptivo às ideias dos Estudantes e seus questionamentos em sala de aula. 
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A questão 13 refere-se ao Relacionamento Extraclasse. 

Figura 129: O Docente é acessível para o esclarecimento de dúvidas fora do horário de aula. 

 

As questões 14, 15 e 16 referem-se à Organização. 

Figura 130: O Docente é assíduo e pontual com o horário da aula. 
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Figura 131: O Docente é organizado nas atividades que propõe em sala de aula. 

 

Figura 132: O Docente utiliza o ambiente virtual (Unidade Web) em sua disciplina. 
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A questão 17 refere-se às Atividades Extraclasse. 

Figura 133: O Docente estimula a participação do estudante em atividades extraclasse (visitas técnicas e culturais, 

palestras, seminários, workshops, entre outras). 

 

As questões 18, 19 e 20 referem-se à Avaliação da Aprendizagem. 

Figura 134: O Docente contempla na avaliação os assuntos tratados em sala de aula. 
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Figura 135: O Docente elabora com clareza as questões propostas nas avaliações. 

 

Figura 136: O Docente cumpre os critérios de avaliação estabelecido no Plano de Ensino e Aprendizagem. 
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As questões 21 e 22 referem-se ao Perfil Emocional. 

Figura 137: O Docente mantém tranquilidade e sabe lidar com situações difíceis. 

 

Figura 138:  O Docente incentiva a cooperação em sala de aula. 
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Avaliação do Docente pelo Gestor de Curso – Presencial. 

 

Ações Programadas na Proposta 

 

Avaliar os discentes com relação ao desenvolvimento técnico, condução das aulas, 

didática, aspectos pedagógicos, comprometimento, pontualidade e relacionamento interpessoal 

(colegas de trabalho e alunos). A aplicação desse instrumento também permitiu avaliar aspectos 

relacionados a: 

EIXO 1 - DIMENSÃO 8: Planejamento e Avaliação  

EIXO 4 - DIMENSÃO 6: Organização e Gestão da Instituição 

 

Ações Realizadas 

 

Avaliação dos discentes com relação ao desenvolvimento técnico, condução das aulas, 

didática, aspectos pedagógicos, comprometimento, pontualidade e relacionamento interpessoal 

(colegas de trabalho e alunos).  Neste instrumento foi possível avaliar os eixos 1 e 4.  Dentro 

do Eixo 1 - o Planejamento e a Avaliação Institucional e do Eixo 4 – as Políticas de Gestão. 

 

As questões de 1 a 6 referem-se ao Conhecimento Técnico - Condução das Aulas - 

Desenvolvimento do professor. 

 

 Para a questão número 1) “Demonstra domínio da disciplina que leciona” foram 

obtidas: 

 

“concordo plenamente” 432 (63,07%) 

“concordo” 235 (34,31%) 

“não concordo, nem discordo”. 16 (2,34%) 

“discordo totalmente” 0 (0,00%) 

“discordo” 2 (0,29%) 
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Para a questão número 2) “Procura manter-se atualizado, demonstrando interesse em 

aprimorar e buscar o seu desenvolvimento, investe tempo na sua formação e capacitação. ” 

foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 362 (52,85%) 

“concordo” 267 (38,98%) 

“não concordo, nem discordo”. 54 (7,88%) 

“discordo totalmente” 0 (0,00%) 

“discordo” 2 (0,29%) 

 

Para a questão número 3) “Participa de cursos internos (capacitação, aprimoramento), 

palestras, workshop, promovidos pela instituição, visando o seu desenvolvimento profissional 

e pessoal. ” Foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 255 (37,23%) 

“concordo” 291 (42,48%) 

“não concordo, nem discordo”. 130 (18,98%) 

“discordo totalmente” 1 (0,15%) 

“discordo” 8 (1,17%) 

 

Para a questão número 4) “Utiliza os recursos didáticos-pedagógicos disponíveis na 

instituição. ” Foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 329 (48,03%) 

“concordo” 287 (41,90%) 

“não concordo, nem discordo”. 62 (  9,05%) 

“discordo totalmente” 1 (0,15%) 

“discordo” 6 (0,88%) 

 

Para a questão número 5) “Cumpre com o plano de aula. ” Foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 421 (61,46%) 

“concordo” 235 (34,31%) 

“não concordo, nem discordo”. 27 (3,94%) 
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“discordo totalmente” 0 (0,00%) 

“discordo” 2 (0,29%) 

 

Para a questão número 6) “Utiliza outras metodologias de ensino (estudo de caso, 

simulação, problematização, exercícios, aulas práticas, seminários, etc.), além da aula 

expositiva. ” Foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 338 (49,34%) 

“concordo” 281 (41,02%) 

“não concordo, nem discordo”. 59 (8,61%) 

“discordo totalmente” 0 (0,00%) 

“discordo” 7 (1,02%) 

 

As questões de 7 a 16 referem-se ao Cumprimento com as obrigações funcionais do 

cargo e com a instituição - Gestão, condução em sala de aula. 

 

Para a questão número 7) “Apresenta pontualidade no início das aulas, raramente 

atrasa. ” Foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 412 (60,15%) 

“concordo” 231 (33,72%) 

“não concordo, nem discordo”. 35 (5,11%) 

“discordo totalmente” 0 (0,00%) 

“discordo” 7 (1,02%) 

 

Para a questão número 8) “Apresenta assiduidade, comparece para ministrar aula, 

raramente falta. ” Foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 411 (60,00%) 

“concordo” 225 (32,85%) 

“não concordo, nem discordo”. 36 (5,26%) 

“discordo totalmente” 0 (0,00%) 

“discordo” 13 (1,90%) 
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Para a questão número 9) “Está comprometido com o ensino e a qualidade do conteúdo 

da aula. ” Foram obtidas:  

 

“concordo plenamente” 399 (58,25%) 

“concordo” 259 (37,81%) 

“não concordo, nem discordo”. 25 (3,65%) 

“discordo totalmente” 0 (0,00%) 

“discordo” 2 (0,29%) 

 

Para a questão número 10) “Utiliza adequadamente o tempo em sala de aula para o 

melhor aproveitamento do aluno. ” Foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 362 (52,85%) 

“concordo” 280 (40,88%) 

“não concordo, nem discordo”. 35 (5,11%) 

“discordo totalmente” 0 (0,00%) 

“discordo” 8 (1,17%) 

 

Para a questão número 11) “Controla e registra a frequência dos alunos na sala de 

aula. ” Foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 396 (57,81%) 

“concordo” 248 (36,20%) 

“não concordo, nem discordo”. 30 (4,38%) 

“discordo totalmente” 1 (0,15%) 

“discordo” 10 (1,46%) 

 

Para a questão número 12) “Cumpre prazos para entrega e publicação das notas de 

avaliações e/ou trabalhos. ” Foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 388 (56,64%) 

“concordo” 245 (35,77%) 

“não concordo, nem discordo”. 36 (5,26%) 

“discordo totalmente” 3 (0,44%) 



    

Comissão Própria de Avaliação – Relatório Final / Triênio 2015-2017 

173 

“discordo” 13 (1,90%) 

 

Para a questão número 13) “Demonstra interesse pelo bom aproveitamento do aluno e 

da turma, sempre atendendo as suas dúvidas em sala de aula, bem como disponibilidade de 

ajudar o aluno depois da aula (pessoalmente ou por e-mail). ” Foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 361 (52,70%) 

“concordo” 271 (39,56%) 

“não concordo, nem discordo”. 46 (6,72%) 

“discordo totalmente” 2 (0,29%) 

“discordo” 5 (0,73%) 

 

Para a questão número 14) “Os alunos estão satisfeitos com a sua forma de lecionar. 

Não existe registro de reclamações na coordenação/direção do curso. ” Foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 349 (50,95%) 

“concordo” 262 (38,25%) 

“não concordo, nem discordo”. 53 (7,74%) 

“discordo totalmente” 3 (0,44%) 

“discordo” 18 (2,63%) 

 

Para a questão número 15) “É receptivo às críticas feitas pelos alunos no que diz 

respeito à disciplina lecionada. ” Foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 294 (42,92%) 

“concordo” 319 (46,57%) 

“não concordo, nem discordo”. 60 (8,76%) 

“discordo totalmente” 3 (0,44%) 

“discordo” 9 (1,31%) 

 

Para a questão número 16) “É receptivo às críticas, orientações feitas pelo 

gestor/diretor de curso visando a melhoria do desempenho na sala de aula. ” Foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 380 (55,47%) 
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“concordo” 263 (38,39%) 

“não concordo, nem discordo”. 34 (4,96%) 

“discordo totalmente” 3 (0,44%) 

“discordo” 5 (0,73%) 

 

As questões de 17 a 20 referem-se ao Relacionamento com alunos, colegas de trabalho e 

participação em atividades 

 

Para a questão número 17) “Relaciona-se de forma positiva com os alunos (disciplina, 

respeito e confiança): ” foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 375 (54,82%) 

“concordo” 274 (40,06%) 

“não concordo, nem discordo”. 29 (4,24%) 

“discordo totalmente” 1 (0,15%) 

“discordo” 5 (0,73%) 

 

Para a questão número 18) “Relaciona-se de forma positiva com os professores e 

demais colegas de trabalho: ” foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 391 (57,08%) 

“concordo” 255 (37,23%) 

“não concordo, nem discordo”. 35 (5,11%) 

“discordo totalmente” 1 (0,15%) 

“discordo” 3 (0,44%) 

 

Para a questão número 19) “Está disposto a colaborar com os demais, tem iniciativa e 

entusiasmo para trabalhos coletivos” foram obtidos: 

 

“concordo plenamente” 354 (51,68%) 

“concordo” 258 (37,66%) 

“não concordo, nem discordo”. 63 (9,20%) 

“discordo totalmente” 1 (0,15%) 

“discordo” 9 (1,31%) 
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Para a questão número 20) “Participa nas reuniões de trabalho, demonstrando 

interesse e envolvimento: ” foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 303 (44,23%) 

“concordo” 265 (38,69%) 

“não concordo, nem discordo”. 92 (13,43%) 

“discordo totalmente” 1 (0,15%) 

“discordo” 24 (3,50%) 
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As questões de 1 a 6 referem-se ao Conhecimento Técnico - Condução das Aulas - 

Desenvolvimento do professor. 

 

Figura 139: Demonstra domínio da disciplina que leciona. 

 

Figura 140: Procura manter-se atualizado, demonstrando interesse em aprimorar e buscar o seu desenvolvimento, 

investe tempo na sua formação e capacitação. 
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Figura 141: Participa de cursos internos (capacitação, aprimoramento), palestras, workshop, promovidos pela 

instituição, visando o seu desenvolvimento profissional e pessoal. 

 

Figura 142: Figura 107: Utiliza os recursos didáticos-pedagógicos disponíveis na instituição. 
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Figura 143: Cumpre com o plano de aula.7

 
Figura 144: Utiliza outras metodologias de ensino (estudo de caso, simulação, problematização, exercícios, aulas 

práticas, seminários, etc.), além da aula expositiva. 
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Avaliação do Professor-Tutor Presencial da EaD pelos Discentes - EaD 

 

Ações Programadas na Proposta 

 

Avaliar o grau de satisfação dos discentes com relação ao desempenho do professor-

tutor Presencial da EaD. A aplicação desse instrumento também permitiu avaliar aspectos 

relacionados a: 

EIXO 1 - DIMENSÃO 8 - Planejamento e Avaliação  

EIXO 4 - DIMENSÃO 6: Organização e Gestão da Instituição  

 

Ações Realizadas 

 

Avaliação do grau de satisfação dos discentes com relação ao desempenho do professor-

tutor Presencial da EaD.  Neste instrumento foi possível avaliar os eixos 1 e 4.  Dentro do Eixo 

1 - o Planejamento e a Avaliação Institucional e do Eixo 4 – as Políticas de Gestão. 

 

Resultados Observados 

 

Aproximadamente 10.619 discentes responderam o questionário.  

De acordo com a resposta dada pelo aluno na primeira pergunta do questionário: se 

“sim”, o questionário seria respondido na sua totalidade e, se “não”, o questionário seria 

encerrado.  

Na segunda questão do questionário, se o aluno respondesse “discordo totalmente” a 

próxima questão para ele responder seria a de número 6.  Caso o aluno marcasse uma das outras 

alternativas, o questionário seguiria normalmente por ordem de questão.  

Na questão de número 5, se o aluno respondesse “sim “o questionário continuaria na 

sua sequência, mas caso o aluno respondesse “não”, a próxima questão que ele deveria 

responder seria a de número 12. 

Portanto, há uma diferença na quantidade de alunos que responderam este questionário. 

 

Para a questão número 1) “Você conhece ou já teve contato com o Tutor-presencial do 

seu curso? ” Foram obtidas: 

7.529 (70,91%) respostas “sim” 

3.089 (29,09%) respostas “não”  
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Para a questão número 2) “O Docente conhece o Guia da Disciplina e esclarece as 

dúvidas dos Estudantes no início do módulo/bimestre letivo (objetivos, programa, 

cronograma, metodologia, critérios de avaliação e bibliografia) ” foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 2.347 (30,48%) 

“concordo” 3.723 (48,35%) 

“não concordo, nem discordo” 1.044 (14,81%) 

“discordo totalmente” 172 (2,23%) 

“discordo” 318 (4,13%) 

 

Para a questão número 3) “O Docente acompanha o programa proposto no prazo 

determinado. ” Foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 2.489 (33,05%) 

“concordo” 3.732 (49,56%) 

“não concordo, nem discordo” 1.044 (13,86%) 

“discordo totalmente” 37 (0,49%) 

“discordo” 228 (3,03%) 

 

Para a questão número 4) “O docente estimula o uso da bibliografia recomendada e 

outros recursos (revista, sites, jornais, periódicos, etc.) ” foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 2.054 (27,32%) 

“concordo” 3.383 (45,00%) 

“não concordo, nem discordo”. 1.470 (19,55%) 

“discordo totalmente” 118 (1,57%) 

“discordo” 493 (6,56%) 

 

Para a questão número 5) “O seu curso possuí aulas práticas? ” Foram obtidas: 

 

3.314 (44,10%) respostas “sim” 

4.200 (55,90%) respostas “não”  
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As questões 6, 7, 8, 9, 10 e 11 referem-se ação em sala de aula, caso o seu curso possua 

aulas práticas 

 

 Para a questão número 6) “O Docente demonstra que tem didática (domínio do 

conteúdo, dinamismo, clareza e lógica na condução das atividades. ” Foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 1.298 (36,66%) 

“concordo” 1.618 (45,69%) 

“não concordo, nem discordo”. 409 (11,55%) 

“discordo totalmente” 113 (3,19%) 

“discordo” 103 (2,91%) 

 

Para a questão número 7) “O Docente demonstra que os aspectos teóricos são 

interligados com os aspectos práticos da disciplina” foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 1.154 (32,77%) 

“concordo” 1.764 (50,09%) 

“não concordo, nem discordo”. 414 (11,75%) 

“discordo totalmente” 97 (2,75%) 

“discordo” 93 (2,64%) 

 

Para a questão número 8) “O Docente estimula o uso de outras metodologias de ensino 

(estudo de caso, simulação, problematização, vídeos, animações, exercícios, etc.), durante os 

plantões de atendimento presencial” foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 1.089 (31,03%) 

“concordo” 1.590 (45,30%) 

“não concordo, nem discordo” 549 (15,64%) 

“discordo totalmente” 120 (3,42%) 

“discordo” 162 (4,62%) 

 

Para a questão número 9) “O Docente deixa clara a ligação da disciplina que trabalha 

com as demais disciplinas do curso” foi obtida: 

 

“concordo plenamente” 1.080 (30,83%) 
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“concordo” 1.691 (48,27%) 

“não concordo, nem discordo” 515 (14,70%) 

“discordo totalmente” 101 (2,88%) 

“discordo” 116 (3,31%) 

 

Para a questão número 10) “Docente apresenta capacidade de motivar o Estudante 

para o aprendizado” foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 1.445 (41,26%) 

“concordo” 1.471 (42,00%) 

“não concordo, nem discordo” 371 (10,59%) 

“discordo totalmente” 109 (3,11%) 

“discordo” 106 (3,03%) 

 

Para a questão número 11) “O Docente utiliza adequadamente o tempo dos plantões 

de atendimento presencial” foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 2.465 (32,21%) 

“concordo” 3.348 (43,74%) 

“não concordo, nem discordo” 1.475 (19,27%) 

“discordo totalmente” 138 (1,80%) 

“discordo” 228 (2,98%) 

 

As questões de número 12, 13 e 14 referem-se ao Relacionamento em Sala de Aula 

 

Para a questão número 12) “O Docente mantém postura ética e profissional no AVA 

UNIUBE On-line” foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 3.375 (44,34%) 

“concordo” 3.468 (45,56%) 

“não concordo, nem discordo” 631 (8,29%) 

“discordo totalmente” 62 (0,81%) 

“discordo” 76 (1,00%) 
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Para a questão número 13) “O Docente mantém postura ética e profissional nos 

plantões de atendimento” foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 3.227 (42,23%) 

“concordo” 3.429 (44,87%) 

“não concordo, nem discordo” 846 (11,07%) 

“discordo totalmente” 59 (0,77%) 

“discordo” 81 (1,06%) 

 

Para a questão número 14) “O Docente é receptivo às ideias dos Estudantes e seus 

questionamentos nos plantões de atendimento” foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 2.793 (36,56%) 

“concordo” 3.382 (44,27%) 

“não concordo, nem discordo” 1.191 (15,59%) 

“discordo totalmente” 93 (1,22%) 

“discordo” 181 (2,37%) 

 

As questões de 15, 16 e 17 referem-se à Organização. 

 

Para a questão número 15) “O Docente é assíduo e pontual com o horário de 

atendimento no polo de apoio presencial” foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 2.881 (37,88%) 

“concordo” 3.336 (43,87%) 

“não concordo, nem discordo” 1.189 (15,63%) 

“discordo totalmente” 84 (1,10%) 

“discordo” 115 (1,51%) 

 

Para a questão número 16) “O Docente utiliza o AVA UNIUBE On-Line de forma 

autônoma” foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 1.899 (24,87%) 

“concordo” 3.175 (41,58%) 
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“não concordo, nem discordo” 2.067 (27,07%) 

“discordo totalmente” 131 (1,72%) 

“discordo” 363 (4,75%) 

 

A questão 17 refere-se às Atividades Extraclasse 

 

Para a questão número 17) “O Docente estimula a participação do estudante em 

atividades extraclasse (visitas técnicas e culturais, palestras, seminários, workshops, entre 

outras) ” foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 1.954 (25,68%) 

“concordo” 2.906 (38,19%) 

“não concordo, nem discordo” 1.841 (24,20%) 

“discordo totalmente” 312 (4,10%) 

“discordo” 596 (7,83%) 

 

A questão 18 refere-se à Avaliação da Aprendizagem 

 

Para a questão número 18) “O Docente conhece e esclarece dúvidas sobre os critérios 

de avaliação estabelecido no Guia da Disciplina” foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 2.466 (32,41%) 

“concordo” 3.598 (47,29%) 

“não concordo, nem discordo” 1.142 (15,01%) 

“discordo totalmente” 166 (2,18%) 

“discordo” 237 (3,11%) 

 

As questões 19 e 20 referem-se ao Perfil Emocional 

 

Para a questão número 19) “O Docente mantém tranquilidade e sabe lidar com 

situações difíceis” foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 2.884 (37,96%) 

“concordo” 3.371 (44,37%) 



    

Comissão Própria de Avaliação – Relatório Final / Triênio 2015-2017 

185 

“não concordo, nem discordo” 1.135 ( 14,94%) 

“discordo totalmente” 89 (1,17%) 

“discordo” 119 (1,57%) 

 

Para a questão número 20) “O Docente é organizado nas atividades que propõe em 

sala de aula” foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 2.793 (36,61%) 

“concordo” 3.370 (44,17%) 

“não concordo, nem discordo” 1.203 (15,77%) 

“discordo totalmente” 109 (1,43%) 

“discordo” 154 (2,02%) 
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Figura 145: Você conhece ou já teve contato com o Tutor-presencial do seu curso? 

 

Figura 146: O Docente conhece o Guia da Disciplina e esclarece as dúvidas dos Estudantes no início do módulo/bimestre 
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Figura 147: O Docente acompanha o programa proposto no prazo determinado. 

 

Figura 148: O Docente estimula o uso da bibliografia recomendada e outros recursos (revistas, sites, jornais, periódicos, 

etc.). 
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Figura 149: O seu curso possuí aulas práticas? 

 

As questões de número 6, 7, 8, 9, 10 e 11 referem-se à ação em sala de aula, caso o seu 

curso possua aulas práticas: 
Figura 150: O Docente demonstra que tem didática (domínio do conteúdo, dinamismo, clareza e lógica na condução das 

atividades). 

  

44,10%

55,90%

1

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

A - Sim (Próxima
questão: 6) 3314

B - Não (Próxima
questão: 12) 4200

3,19% 2,91%

11,55%

45,69%

36,66%

1

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

A - Discordo Totalmente.
113

B - Discordo. 103

C - Não concordo, nem
discordo. 409

D - Concordo. 1618

E - Concordo plenamente.
1298



    

Comissão Própria de Avaliação – Relatório Final / Triênio 2015-2017 

189 

Figura 151: O Docente demonstra que os aspectos teóricos são interligados com os aspectos práticos da disciplina. 

 

Figura 152: O Docente estimula o uso de outras metodologias de ensino (estudo de caso, simulação, problematização, 

vídeos, animações, exercícios, etc.), durante os plantões de atendimento presencial. 
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Figura 153: O Docente deixa clara a ligação da disciplina que trabalha com as demais disciplinas do curso. 

 

Figura 154: O Docente apresenta capacidade de motivar o Estudante para o aprendizado. 
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Figura 155:  O Docente utiliza adequadamente o tempo dos plantões de atendimento presencial. 

 

As questões de número 12, 13 e 14 referem-se ao Relacionamento em Sala de Aula. 

Figura 156: O Docente mantém postura ética e profissional no AVA UNIUBE On-line. 
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Figura 157: O Docente mantém postura ética e profissional nos plantões de atendimento. 

 

Figura 158: O Docente é receptivo às ideias dos Estudantes e seus questionamentos nos plantões de atendimento. 
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As questões 15, 16 e 17 referem-se à Organização. 

Figura 159: O Docente é assíduo e pontual com o horário de atendimento no polo de apoio presencial. 

 

Figura 160: O Docente utiliza o AVA UNIUBE On-Line de forma autônoma. 
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A questão 17 refere-se às Atividades Extraclasse. 

Figura 161: O Docente estimula a participação do estudante em atividades extraclasse (visitas técnicas e culturais, 

palestras, seminários, workshops, entre outras). 

 

A questão 18 refere-se à Avaliação da Aprendizagem 

Figura 162: O Docente conhece e esclarece dúvidas sobre os critérios de avaliação estabelecido no Guia da Disciplina. 
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As questões 19 e 20 referem-se ao Perfil Emocional. 

Figura 163: O Docente mantém tranquilidade e sabe lidar com situações difíceis. 

 

Figura 164: O Docente incentiva a cooperação entre os alunos. 
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Avaliação do Professor-Tutor On-Line da EaD pelos Discentes - EaD 

 

Ações Programadas na Proposta 

 

Avaliar o grau de satisfação dos discentes com relação ao desempenho do professor-

tutor On Line da EaD. 

 

Ações Realizadas 

 

Avaliação do grau de satisfação dos discentes com relação ao desempenho do professor-

tutor On Line da EaD.  Neste instrumento foi possível avaliar os eixos 1 e 4. Dentro do Eixo 1 

- o Planejamento e a Avaliação Institucional e do Eixo 4 – as Políticas de Gestão. 

 

Resultados Observados 

 

Com a aplicação do questionário foram obtidas, aproximadamente, 27.300 respostas. 

 

 Para a questão número 1) “O Docente conhece o Guia da Disciplina e esclarece as 

dúvidas dos Estudantes no início do módulo/bimestre letivo (objetivos, programa, 

cronograma, metodologia, critérios de avaliação e bibliografia) de forma clara e objetiva no 

AVA UNIUBE On-line. ” Foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 5.693 (20,83%) 

“concordo” 14.129 (51,70%) 

“não concordo, nem discordo”. 6.207 (22,71%) 

“discordo totalmente” 576 (2,11%) 

“discordo” 726 (2,66%) 
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Para a questão número 2) “O Docente cumpre o programa proposto no prazo 

determinado. ” Foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 6.189 (22,65%) 

“concordo” 14.571 (53,32%) 

“não concordo, nem discordo”. 5.608 (20,52%) 

“discordo totalmente” 430 (1,57%) 

“discordo” 527 (1,93%) 

 

Para a questão número 3) “O Docente estimula o uso da bibliografia recomendada e 

outros recursos (revistas, sites, jornais, periódicos, etc.). ” Foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 5.861 (21,44%) 

“concordo” 13.867 (50,74%) 

“não concordo, nem discordo”. 6.377 (23,33%) 

“discordo totalmente” 451 (1,65%) 

“discordo” 775 (2,84%) 

 

As questões 4, 5, 6, 7 e 8 referem-se à ação em sala de aula, caso o seu curso 

possua aulas práticas 

 

Para a questão número 4) “O Docente demonstra que tem didática (domínio do 

conteúdo, dinamismo, clareza) quando utiliza as ferramentas do AVA UNIUBE On-line. ” 

Foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 5.577 (20,52%) 

“concordo” 13.280 (48,87%) 

“não concordo, nem discordo”. 7.262 (26,72%) 

“discordo totalmente” 484 (1,78%) 

“discordo” 572 (2,10%) 
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Para a questão número 5) “O Docente demonstra que os aspectos teóricos são 

interligados com os aspectos práticos da disciplina. ” Foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 5.449 (19,94%) 

“concordo” 13.401 (49,05%) 

“não concordo, nem discordo”. 7.484 (27,39%) 

“discordo totalmente” 445 (1,63%) 

“discordo” 543 (1,99%) 

 

 Para a questão número 6) “O Docente estimula o uso de outras metodologias de ensino 

(estudo de caso, simulação, problematização, vídeos, animações além da vídeo aula no AVA 

UNIUBE On-line). ” Foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 5.469 (20,01%) 

“concordo” 13.120 (48,01%) 

“não concordo, nem discordo”. 7.579 (27,73%) 

“discordo totalmente” 474 (1,73%) 

“discordo” 687 (2,519%) 

 

Para a questão número 7) “O Docente deixa clara a ligação da disciplina que trabalha 

com as demais disciplinas do curso. ” Foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 5.332 (19,51%) 

“concordo” 13.242 (48,46%) 

“não concordo, nem discordo”. 7.639 (27,95%) 

“discordo totalmente” 466 (1,71%) 

“discordo” 648 (2,37%) 

 

Para a questão número 8) “O Docente apresenta capacidade de motivar o Estudante 

para o aprendizado. ” Foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 6.070 (22,21%) 

“concordo” 13.171 (48,20%) 

“não concordo, nem discordo”. 6.961 (25,48%) 
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“discordo totalmente” 507 (1,86%) 

“discordo” 615 (2,25%) 

 

As questões 9, 10 e 11 referem-se ao Relacionamento em Sala de Aula. 

 

Para a questão número 9) “O Docente mantém tranquilidade e sabe lidar com situações 

difíceis. ” Foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 5.222 (19,24%) 

“concordo” 12.370 (45,57%) 

“não concordo, nem discordo”. 8.646 (31,85%) 

“discordo totalmente” 440 (1,62%) 

“discordo” 468 (1,72%) 

 

Para a questão número 10) “O Docente incentiva a cooperação entre os alunos. ” 

Foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 5.246 (19,21%) 

“concordo” 12.183 (44,61%) 

“não concordo, nem discordo”. 8.689 (31,82%) 

“discordo totalmente” 489 (1,79%) 

“discordo” 704 (2,58%) 

 

Para a questão número 11) “O Docente é receptivo às ideias dos Estudantes e aos seus 

questionamentos no AVA UNIUBE On-line. ” Foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 5.503 (20,14%) 

“concordo” 12.787 (46,80%) 

“não concordo, nem discordo”. 7.958 (29,13%) 

“discordo totalmente” 498 (1,82%) 

“discordo” 575 (2,10%) 
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As questões 12 e 13 referem-se à Organização 

 

Para a questão número 12) “O Docente realiza o atendimento aos alunos no AVA. ” 

Foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 6.179 (22,75%) 

“concordo” 13.524 (49,80%) 

“não concordo, nem discordo”. 6.454 (23,77%) 

“discordo totalmente” 466 (1,72%) 

“discordo” 533 (1,96%) 

 

Para a questão número 13) “O Docente utiliza o AVA UNIUBE On-Line de forma 

autônoma. ” Foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 5.167 (18,92%) 

“concordo” 12.655 (46,33%) 

“não concordo, nem discordo”. 8.285 (30,33%) 

“discordo totalmente” 444 (1,63%) 

“discordo” 764 (2,80%) 

 

A questão 14 refere-se às Atividades Extraclasse. 

 

Para a questão número 14) “O Docente estimula a participação do estudante em 

atividades extraclasse (visitas técnicas e culturais, palestras, seminários, workshops, entre 

outras). ” Foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 4.912 (18,09%) 

“concordo” 11.868 (43,70%) 

“não concordo, nem discordo”. 8.677 (31,95%) 

“discordo totalmente” 613 (2,26%) 

“discordo” 1.086 (4,00%) 
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As questões 15 e 16 referem-se à Avaliação da Aprendizagem. 

 

Para a questão número 15) “O docente realiza a mediação com clareza nas atividades 

de Avaliação Continuada. ” Foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 5.734 (21,11%) 

“concordo” 13.646 (50,24%) 

“não concordo, nem discordo”. 6.711 (24,71%) 

“discordo totalmente” 475 (1,75%) 

“discordo” 594 (2,19%) 

 

Para a questão número 16) “O docente cumpre e orienta sobre os critérios de avaliação 

estabelecido no Guia da Disciplina. ” Foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 5.873 (21,50%) 

“concordo” 13.949 (51,07%) 

“não concordo, nem discordo”. 6.582 (24,10%) 

“discordo totalmente” 438 (1,60%) 

“discordo” 469 (1,72%) 

 

As questões 17 e 18 referem-se ao Perfil Emocional. 

 

Para a questão número 17) “O Docente mantém tranquilidade e sabe lidar com 

situações difíceis. ” Foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 5.458 (20,08%) 

“concordo” 12.605 (46,37%) 

“não concordo, nem discordo”. 8.373 (30,80%) 

“discordo totalmente” 406 (1,49%) 

“discordo” 343 (1,26%) 
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Para a questão número 18) “O Docente incentiva a cooperação entre os alunos. ” 

Foram obtidas: 

 

“concordo plenamente” 5.477 (20,04%) 

“concordo” 12.514 (45,80%) 

“não concordo, nem discordo”. 8.297 (30,36%) 

“discordo totalmente” 456 (1,67%) 

“discordo” 582 (2,13%) 
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Figura 165: O Docente conhece o Guia da Disciplina e esclarece as dúvidas dos Estudantes no início do módulo/bimestre 

letivo (objetivos, programa, cronograma, metodologia, critérios de avaliação e bibliografia) de forma clara e objetiva 

no AVA UNIUBE On-line. 

 

Figura 166: O Docente cumpre o programa proposto no prazo determinado. 
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Figura 167: O Docente estimula o uso da bibliografia recomendada e outros recursos ( revistas, sites, jornais, periódicos, 

etc.). 

 

As questões 4, 5, 6, 7 e 8 referem-se à ação em sala de aula, caso o seu curso possua aulas 

práticas: 

Figura 168: O Docente demonstra que tem didática (domínio do conteúdo, dinamismo, clareza) quando utiliza as 

ferramentas do AVA UNIUBE On-line. 
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Figura 169: O Docente demonstra que os aspectos teóricos são interligados com os aspectos práticos da disciplina. 

 

Figura 170: O Docente estimula o uso de outras metodologias de ensino (estudo de caso, simulação, problematização, 

vídeos, animações além da vídeo aula no AVA UNIUBE On-line). 
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Figura 171: O Docente deixa clara a ligação da disciplina que trabalha com as demais disciplinas do curso. 

 

Figura 172: O Docente apresenta capacidade de motivar o Estudante para o aprendizado. 
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As questões 9, 10 e 11 referem-se ao Relacionamento em Sala de Aula. 

Figura 173: O Docente mantém tranquilidade e sabe lidar com situações difíceis. 

 

Figura 174: O Docente incentiva a cooperação entre os alunos. 
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Figura 175: O Docente é receptivo às ideias dos Estudantes e aos seus questionamentos no AVA UNIUBE On-line. 

 

As questões 12 e 13 referem-se à Organização. 

Figura 176: O Docente realiza o atendimento aos alunos no AVA. 
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Figura 177: O Docente utiliza o AVA UNIUBE On-Line de forma autônoma. 

 

As questões 15 e 16 referem-se à Avaliação da Aprendizagem. 

Figura 178: O docente realiza a mediação com clareza nas atividades de Avaliação Continuada. 
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Figura 179: O docente cumpre e orienta sobre os critérios de avaliação estabelecido no Guia da Disciplina. 

 

As questões 17 e 18 referem-se ao Perfil Emocional. 

Figura 180: O Docente mantém tranquilidade e sabe lidar com situações difíceis. 
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Figura 181: O Docente incentiva a cooperação entre os alunos. 
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5.4.2 Dimensão 6 – Organização e Gestão da Instituição 

 

Conforme descrito no PDI, a Universidade de Uberaba é estruturada em Pró-Reitorias, 

Institutos e diretorias de gestão administrativa de meios, que se vinculam à administração 

superior.  

Todos os órgãos setoriais terão seu funcionamento explicitado em regimento próprio. 

As atribuições das Assessorias são objeto de portarias específicas.  

O Instituto é uma unidade universitária que realiza atividades de pesquisa, ensino e 

extensão. São os seguintes os Institutos da Universidade de Uberaba: Instituto de Tecnologia e 

Instituto de Estudos Avançados em Veterinária. Outros Institutos poderão ser criados para 

atender as necessidades institucionais.  

O Diretor do Instituto subordina-se diretamente ao Reitor. Os coordenadores de cursos 

de pós-graduação, de extensão e de prestação de serviços se reportam ao Diretor do Instituto 

respectivo e às respectivas Pró-reitorias, dependendo da natureza de suas atividades.  

Os Órgãos Suplementares são órgãos que complementam a estrutura universitária e se 

destinam a oferecer apoio didático-pedagógico, técnico-científico, técnico-administrativo e de 

assessoramento aos diversos órgãos da Universidade de Uberaba, podendo estender sua ação à 

comunidade externa. Os órgãos suplementares podem situar-se no campus sede da 

Universidade de Uberaba ou em outros de seus campi, dependendo da necessidade reconhecida. 
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5.4.3 Dimensão 10 – Sustentabilidade Financeira 

Esta dimensão é avaliada por meio de reuniões com o segmento responsável pela 

contabilidade institucional. A UNIUBE também fornece à CPA, os resultados do programa de 

acompanhamento de indicadores, utilizando a ferramenta de Business Intelligence (BI), que 

permite avaliar a sustentabilidade de cada curso, no qual são analisados semestralmente 

indicadores como, o número de inscrições no vestibular, número de alunos matriculados, 

receita, custo, margem, ticket médio, quantidade de alunos com benefícios, taxa de reposição 

de alunos, reprovações e outros.  

De acordo com a entrevista realizada com diretoria administrativa e financeira, 

constatou-se que há uma estratégia de sustentabilidade financeira, pautada em indicadores, a 

partir de documentos contábeis e gerenciais que possibilitam a gestão financeira da IES. 

 

5.5 EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 

5.5.1 Dimensão 7 – Infraestrutura Física 

 

Objetivo no PDI: Disponibilizar infraestrutura física, tecnológica e acadêmica para 

desenvolvimento dos cursos em todas as modalidades de ensino. 

A infraestrutura física é objeto de avaliação em grande parte dos instrumentos de 

avaliação aplicados pela CPA. Parte dos resultados sobre infraestrutura, estão distribuídos nesse 

relatório juntamente com outras avaliações em outros eixos e dimensões. Durante o período 

avaliado, foi possível constatar que houve atendimento às demandas apresentadas em 

avaliações anteriores da CPA e constante investimento em infraestrutura física. A CPA pode 

observar:  

- Instalação de piso tátil em blocos de salas de aulas e áreas externas 

- Substituição de parte da iluminação por lâmpadas de LED  

- Instalação de iluminação em novos locais 

- Instalação de placas com melhor visibilidade para identificação do Blocos 

- Instalação de corrimão e guarda corpo  

- Recapeamento asfáltico do estacionamento do bloco H 

- Reforma e ampliação de laboratórios dos cursos de Engenharia 

- Construção do ambulatório de pediatria (Rua Lauro Borges) 

- Construção de novas salas – em andamento – bloco Z 

- Mudança do prédio no Campus Uberlândia – Campus Marileuza 
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Avaliação da opinião dos discentes sobre o Laboratório de Informática Aplicado à 

Educação – LIAE – Discentes - Presencial. 

 

Ações Programadas na Proposta 

 

Avaliar a opinião dos discentes sobre o Laboratório de Informática Aplicado à 

Educação. A aplicação desse instrumento também permitiu avaliar aspectos relacionados a: 

DIMENSÃO 7: Infraestrutura Física (Eixo 5) 

DIMENSÃO 9: Políticas de Atendimento aos Discentes (Eixo 3) 

 

Ações Realizadas 

 

Avaliação da opinião dos discentes sobre o Laboratório de Informática Aplicado à 

Educação – LIAE. (IA05 – Discentes - Presencial). 

 

Resultados Observados 

 

9.884 alunos responderam o questionário. 

 

Potencialidades 

 

A maioria dos alunos (4.796 - 48,52%) avaliou como “boa” a adequação do espaço 

físico do LIAE e 1.805 (18,27%) como “muito boa”.  

Com relação à acessibilidade e conforto, 7.284 (73,70%) alunos avaliaram 

positivamente.  

A disponibilidade de equipamentos foi avaliada positivamente por 7.400 (74,87%) 

alunos.  A qualidade dos equipamentos de informática foi avaliada positivamente por 1.634 

(16,54%) alunos como sendo “muito boa” e por 4.323 (43,74%) como sendo “boa”. 5.880 

(59,49%) alunos afirmaram que a quantidade dos equipamentos de informática é “suficiente” 

2.285 que alunos avaliaram positivamente o atendimento dos funcionários do setor foi 

(23,12%) “muito bom”; 5.026 (50,85%) alunos avaliaram como “bom”.  
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Fragilidades 

 

2.453 (24,82%) discentes avaliaram como “regular” e 830 (8,39%) como “péssima”, 

a adequação do espaço físico do LIAE.  

Com relação à acessibilidade e conforto, 2.600 (26,30%) a avaliaram negativamente. A 

disponibilidade de equipamentos foi avaliada negativamente por 2.484 (25,13%) alunos.  A 

qualidade dos equipamentos de informática foi avaliada por 3.014 (30,50%) alunos como sendo 

“regular” e 911 (9,22%) os avaliou como “péssimos”.  4.004 (40,51%) alunos afirmaram que 

a quantidade dos equipamentos de informática é “insuficiente”.  1.950 (19,72%) alunos 

avaliaram negativamente o atendimento dos funcionários do setor como sendo “regular” e 623 

(6,31%) como “péssimo”.  
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Figura 182: Como você avalia a adequação do espaço físico do LIAE 
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Figura 183: Há acessibilidade e conforto? 

 

Figura 184: Há disponibilidade de equipamentos? 
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Figura 185: Como você classifica a qualidade dos equipamentos de informática 

 

Figura 186: A quantidade dos equipamentos de informática é 
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Figura 187: Como você considera o atendimento dos funcionários do setor: 

 

Figura 188: O horário de atendimento é: 
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Figura 189: A climatização das salas do LIAE é: 

 

Figura 190: Você gostaria de dar a sua opinião sobre outros aspectos relevantes na avaliação do LIAE? 
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Análise dos Dados e das Informações 

 

Os Resultados demonstram que a maioria dos alunos avaliaram positivamente o espaço 

físico do LIAE; a acessibilidade e o conforto; o atendimento dos funcionários. No entato, uma 

quantidade significativa, acima de 40%, avaliaram como insuficiente a quantidade de 

equipamentos; acima de 20% avaliaram negativamente a acessibilidade, conforto e 

disponibilidade de equipamentos. 

A CPA sugere que sejam revistos os pontos negativos apontados pelos alunos, principal-

mente com relação a quantidade de equipamentos. Há períodos em que os alunos precisam se 

sentar em pares para realizar atividades, o que acaba prejudicando o aprendizado, conforme 

relato dos discentes na avaliação, nessas ocasiões apenas um deles faz a aula prática enquanto 

o outro apenas observa. 
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Avaliação da opinião dos discentes em relação ao horário de atendimento da Biblioteca 

Central da UNIUBE – Discentes - Presencial. 

 

Ações Programadas na Proposta 

 

Avaliar a opinião dos alunos com relação ao horário de atendimento da Biblioteca 

Central de Uberaba. A aplicação desse instrumento também permitiu avaliar aspectos 

relacionados a: 

DIMENSÃO 7: Infraestrutura Física (Eixo 5)  

DIMENSÃO 9: Políticas de Atendimento aos Discentes (Eixo 3) 

 

Ações Realizadas 

 

Avaliação da opinião dos discentes em relação ao horário de atendimento da Biblioteca 

Central da UNIUBE - Discentes. 

 

Resultados Observados 

 

 9.833 alunos responderam o questionário. 

 

Potencialidades 

 

A maioria dos discentes 2.800 (28,47%) frequenta a biblioteca apenas no período de 

provas. 1.701 (17,30%) deles vão à biblioteca de quinze em quinze dias; 1.416 (14,40%) uma 

vez por semana; 1.250 (12,72%) de uma a duas vezes por semana; 1.160 (11,80%) deles vão 

à biblioteca de duas a três vezes por semana; 842 (8,56%) de três a quatro vezes por semana 

e apenas 664 (6,75%) dos alunos vão à biblioteca todos os dias.  5.580 (56,74%) alunos 

disseram que “às vezes” encontram, no acervo da Biblioteca, o que procuram. 3753 (38,17%) 

deles disseram que “sempre” encontram o que procuram e 4.645 (47,24%) alunos costumam 

frequentar a biblioteca apenas no “período noturno”, 3.117 (31,70%) deles disseram que vão 

à biblioteca em “períodos variados”, 1.026 (10,43%) discentes frequentam a biblioteca no 

“período vespertino” e 1.045 (10,63%) no “período matutino”. A grande maioria dos discentes 

disse que o horário de atendimento da Biblioteca Central atende às necessidades deles (7.948  -

80,83%).   
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Fragilidades 

 

500 (5,09%) alunos “nunca” encontram o que procuram no acervo e 1.885 (19,17%) 

disseram que o horário de atendimento da Biblioteca Central “não os atende”. 

Figura 191: Com que frequência você vai à Biblioteca da UNIUBE? 
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Figura 192: Você encontra, no acervo da Biblioteca, o que procura? 

 

Figura 193:  Em que período você costuma frequentar a Biblioteca? 
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Figura 194: O horário de atendimento da Biblioteca atende as suas necessidades? 

 

Figura 195: Você gostaria de fazer alguma sugestão em relação ao horário de atendimento da Biblioteca? 
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Análise dos Dados e das Informações 

 

Pode ser observado com os resultados que, 47,2% dos alunos utilizam a biblioteca no 

período noturno. 

6.286 (63,93%) discentes disseram que não gostariam de dar sugestão quanto ao horário 

de funcionamento da biblioteca central e 3.547 (36,07%) disseram que sim, que gostariam fazer 

sugestões. Diante disso, Foram analisadas as sugestões dos 3.547 (36,07%) alunos.  

Observou-se, então, que o pedido de maior reincidência foi para que o horário de 

fechamento da biblioteca fosse alterado para às 22h30min., pois o horário de entrada e de 

intervalo do período noturno não são suficientes para pegar ou devolver os materiais na 

biblioteca. 

A CPA sugere que o horário de fechamento da biblioteca central seja revisto, para que 

possa atender o maior número de alunos possível. 
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Avaliação da opinião dos discentes sobre o Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA. 

(IA08/2015 - Discentes - EaD) 

 

Ações Programadas na Proposta 

 

Avaliar a opinião dos discentes sobre o Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA. A 

aplicação desse instrumento também permitiu avaliar aspectos relacionados a: 

DIMENSÃO 2: Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão (Eixo 3)  

DIMENSÃO 6: Organização e Gestão de Instituição (Eixo 4) 

DIMENSÃO 7: Infraestrutura Física (Eixo 5) 

 

 

Ações Realizadas 

 

Avaliação da opinião dos discentes sobre o Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA. 

(IA08 - discentes - EaD) 

 

Resultados Observados 

 

 12.251 alunos responderam o questionário. 

 

Potencialidades 

 

9.982 (81,48%) alunos da EaD responderam que o ambiente virtual de aprendizagem – 

AVA oferece informações suficientes para orientá-los durante a navegação. 1.953 (15,94%) 

discentes avaliaram a clareza e a rapidez do processamento das ações executadas no AVA 

como “muito boas”, 6.102 (49,80%) como “boas”.  

9.095 (74,24%) alunos “afirmaram” que quando eles selecionam um item no menu do 

AVA, ele fica diferenciado dos demais. 9.289 (75,82%) discentes disseram que o AVA 

apresenta alguma mensagem informando sobre o sucesso ou o fracasso de uma ação 

executada. 

2.688 (21,94%) discentes avaliaram como “muito boas” a clareza e a leitura do 

formato, do tamanho e das cores das letras dos textos apresentados no AVA; 7.185 (58,65%) 

avaliaram como “boas”. 
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9.989 (81,54%) alunos “afirmaram” que os botões, as imagens e os textos sempre 

aparecem organizados e agrupados a partir de algum critério lógico (por ex.: em ordem 

alfabética, frequência de uso etc.). 10.190 (83,18%) discentes também “afirmaram” que os 

botões e as imagens apresentam-se com formatos e cores diferenciadas a fim de distingui-los 

uns dos outros. 10.696 (87,31%) alunos “disseram” que os botões e janelas são concisos, isto 

é, breves e precisos.  

2.070 (16,90%) alunos avaliaram o número de passos que precisam ser seguidos para a 

realização de uma tarefa como “muito bom”, 6.625 (54,08%) deles avaliaram como “bom”. 

10.114 discentes “afirmaram” que a quantidade de informações apresentada na tela do AVA 

é aceitável e de fácil entendimento.  10.277 (83,89%), também, “afirmaram” que no caso de 

existência de tarefas sequenciais, o ambiente virtual de aprendizagem possibilita interromper, 

cancelar ou mesmo reiniciar a tarefa.  7.670 (62,60%) alunos disseram que “sim”, que ao 

acessar o AVA, usuários inexperientes conseguem navegar de forma tranquila e eficiente e 

entender todas as informações apresentadas. 

Na opinião de 7.647 alunos (62,42%) o AVA indica, por meio de mensagens, que ele 

está inserindo uma informação errada ou procedendo de maneira adequada.  8.189 (66,84%) 

discentes disseram que as mensagens de erro apresentadas no AVA são claras, precisas e 

bastantes explicativas com relação à natureza dos erros cometidos.  De acordo com 10.537 

(86,01%) alunos, os botões, símbolos, menus e demais itens apresentados no AVA são 

similares entre uma tela e outra.  

Quanto à facilidade de navegação no AVA, 4.669 (38,11%) alunos atribuíram nota 4; 

2.333 (19,04%) deram nota 5.   

O AVA como plataforma de aprendizagem a distância foi avaliado da seguinte maneira, 

4.704 (38,40%) alunos deram nota 4 e 3.026 (24,70%) deram nota 5. 

 

Fragilidades 

 

2.269 (18,52%) alunos da EaD responderam que o ambiente virtual de aprendizagem – 

AVA “não” oferece informações suficientes para orientá-los durante a navegação. 3.493 

(28,51%) discentes avaliaram a clareza e a rapidez do processamento das ações executadas no 

AVA como “regulares”, 481 (3,93%) como “ruins” e, ainda, 222 (1,81%) com “péssimas”. 

3.153 (25,76%) alunos “disseram” que quando eles selecionam um item no menu do 

AVA, ele não fica diferenciado dos demais. 2.962 (24,18%) discentes disseram que o AVA 

“não” apresenta alguma mensagem informando sobre o sucesso ou o fracasso de uma ação 

executada. 
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2.075 (16,94%) discentes avaliaram como “regulares” a clareza e a leitura do formato, 

do tamanho e das cores das letras dos textos apresentados no AVA; 180 (1,47%) avaliaram 

como “ruins” e 123 (1,00%) como “péssimas”. 

2.262 (18,46%) alunos “disseram” que os botões, as imagens e os textos “não” 

aparecem organizados e agrupados a partir de algum critério lógico (por ex.: em ordem 

alfabética, frequência de uso etc.). 2.060 (16,82%) discentes disseram que os botões e as 

imagens “não se” apresentam com formatos e cores diferenciadas a fim de distingui-los uns 

dos outros. 1.556 (12,69%) alunos “disseram” que os botões e janelas “não” são concisos, 

isto é, breves e precisos.  

2.995 (24,45%) alunos avaliaram o número de passos que precisam ser seguidos para a 

realização de uma tarefa como “regular”, 369 (3,01%) deles avaliaram como “ruim” e 191 

(1,56%) discentes como “péssimo”. 

2.137 (17,44%) alunos disseram que a quantidade de informações apresentada na tela 

do AVA “não” é aceitável e de fácil entendimento.  1.974 (16,11%), também, falaram que no 

caso de existência de tarefas sequenciais, o ambiente virtual de aprendizagem “não” 

possibilita interromper, cancelar ou mesmo reiniciar a tarefa.  4.581(37,40%) alunos disseram 

que “não”, que ao acessar o AVA, usuários inexperientes “não” conseguem navegar de forma 

tranquila e eficiente e entender todas as informações apresentadas. 

Para 4.604 alunos (37,58%) o AVA não indica, por meio de mensagens, que ele está 

inserindo uma informação errada ou procedendo de maneira adequada.  4.062 (33,16%) 

discentes disseram que as mensagens de erro apresentadas no AVA “não” são claras, “não 

são” precisas e “não são” bastantes explicativas com relação à natureza dos erros cometidos.   

De acordo com 1.714 (13,99%) alunos, os botões, símbolos, menus e demais itens 

apresentados no AVA “não são similares” entre uma tela e outra.  

Quanto à facilidade de navegação no AVA, 3.810 (31,10%) alunos atribuíram nota 3; 

822 (6,71%) deram nota 2 e 617 (5,04%) nota 1.   

O AVA como plataforma de aprendizagem a distância foi avaliado da seguinte maneira, 

3.111 (25,39%) alunos deram nota 3; 813 (6,64%) nota 2 e 597 (4,87%) deram nota 1. 

  



    

Comissão Própria de Avaliação – Relatório Final / Triênio 2015-2017 

230 

Figura 196: O ambiente virtual de aprendizagem - AVA oferece informações suficientes para orientá-lo (a) durante a 

navegação? 

 

Figura 197: Como você avalia a clareza e a rapidez do processamento das ações executadas no AVA? 
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Figura 198: Quando você seleciona um item no menu do AVA, ele fica diferenciado dos demais? 

 

Figura 199: O AVA apresenta alguma mensagem informando sobre o sucesso ou o fracasso de uma ação executada? 
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Figura 200: Como você avalia a clareza e a leitura do formato, do tamanho e das cores das letras dos textos apresentados 

no AVA? 

 

Figura 201: Os botões, as imagens e os textos sempre aparecem organizados e agrupados a partir de algum critério 

lógico (por exemplo: em ordem alfabética, frequência de uso, etc.)? 
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Figura 202: Os botões e as imagens apresentam-se com formatos e cores diferenciadas a fim de distingui-los uns dos 

outros? 

 

Figura 203:  Os nomes dos botões e janelas são concisos, isto é, breves e precisos? 
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Figura 204: Como você avalia o número de passos que precisam ser seguidos para a realização de uma tarefa? 

 

Figura 205: A quantidade de informações apresentada na tela do AVA é aceitável e de fácil entendimento? 
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Figura 206: No caso da existência de tarefas sequenciais, o ambiente virtual de aprendizagem possibilita interromper, 

cancelar ou mesmo reiniciar a tarefa? 

 

Figura 207: Em sua opinião, ao acessar o AVA, usuários inexperientes conseguem navegar de forma tranquila e eficiente 

e entender todas as informações apresentadas? 
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Figura 208: Em sua opinião, o AVA indica, por exemplo, por meio de mensagens, que você está inserindo uma 

informação errada ou procedendo de maneira inadequada? 

 

Figura 209: As mensagens de erro apresentadas no AVA são claras, precisas e bastantes explicativas com relação à 

natureza dos erros cometidos? 
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Figura 210: Os botões, símbolos, menus e demais itens apresentados no AVA são similares entre uma tela e outra? 

 

Figura 211: Quanto à facilidade de navegação no AVA, atribua uma nota de 1 a 5: 
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Figura 212: Atribua uma nota de 1 a 5 ao AVA como plataforma de aprendizagem a distância: 
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Análise dos Dados e das Informações 

 

A CPA observou que o AVA foi bem avaliado pela maioria dos alunos que responderam 

os questionários. 

Importante destacar para os responsáveis pelo AVA, que observem que nas 

“Fragilidades” que existe uma diferença significativa de alunos, acima de 20% em cada item 

avaliado, que discordam em alguns pontos da avaliação. Podemos destacar: 

 “Quando eles selecionam um item no menu do AVA, ele “não” fica diferenciado dos 

demais” 

  “O AVA “não” apresenta alguma mensagem informando sobre o sucesso ou o fracasso 

de uma ação executada” 

 Que ao acessar o AVA, usuários inexperientes “não” conseguem navegar de forma 

tranquila e eficiente e entender todas as informações apresentadas 

 O AVA não indica, por meio de mensagens, que ele está inserindo uma informação 

errada ou procedendo de maneira adequada 

 As mensagens de erro apresentadas no AVA “não” são claras, “não são” precisas e 

“não são” bastantes explicativas com relação à natureza dos erros cometidos. 

A CPA sugere uma análise dos pontos divergentes observados nas avaliações 
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Avaliação da infraestrutura das salas de aula e dos laboratórios do curso da área da Saúde 

– Discentes. 

 

Ações Programadas na Proposta 

 

 Avaliar a opinião dos discentes do curso de Medicina com relação à infraestrutura das 

salas de aula e dos laboratórios.  

 

Ações Realizadas 

 

Avaliação discente da infraestrutura das salas de aula e dos laboratórios - curso de 

Medicina Uberaba - Discentes– IA12). 

 

Resultados Observados 

 

606 alunos responderam o questionário. 

 

Salas de Aula Teóricas 

 

Potencialidades  

 

 A maioria dos discentes 231 (38,12%) avaliou, as salas de aula teóricas do curso em 

relação às condições de uso, acessibilidade, conforto, ventilação, iluminação e ruído como 

“boas”. 126 (20,79%) deles as avaliaram como “muito boas”.   

De acordo com o que os alunos responderam na questão anterior em relação às salas de 

aula, 272 (12,44%) deles as consideraram “acessíveis”; 200 (9,14%) as consideraram 

“confortáveis”; 216 (9,88%) afirmaram que elas “têm boa iluminação”; 93 (4,25%) as 

consideraram “climatizadas”; 103 (4,71%) as consideraram “sem ruídos”; 84 (3,84%) as 

consideraram “ventiladas” e 135 (6,17%) disseram que as “cadeiras são confortáveis”.  
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Fragilidades  

 

 De acordo com o que os alunos responderam na questão anterior em relação às salas de 

aula, 50 (2,29%) deles afirmaram que “não há acessibilidade”; 128 (5,85%) disseram que “não 

há conforto”; 52 (2,38%) afirmaram que elas são “mal iluminadas”; 306 (13,99%) as 

consideraram “mal climatizadas”; 113 (5,17%) as consideraram “barulhentas”; 222 (10,15%) 

as consideraram “mal ventiladas” e 213 (9,74%) disseram que as “cadeiras são 

desconfortáveis”. 

 

Laboratórios de Anatomia 

 

Potencialidades 

 

 214 (35,43%) alunos avaliaram os Laboratórios de Anatomia como sendo “muito bons”, 

277 (45,86%) como “bons”.  De acordo com o que os discentes responderam na questão anterior 

com relação aos Laboratórios de Anatomia, 348 (31,41%) deles afirmaram que há “bons 

equipamentos”, 209 (18,86%) disseram que “há quantidade suficiente de equipamentos para 

todos os alunos”; 198 (17,87%) afirmaram que “há materiais de estudos suficiente para todos 

os alunos”.  

 

Fragilidades  

 

 90 (14,90%) alunos avaliaram os Laboratórios de Anatomia como sendo “regulares”, 

12 (1,99%) como “ruins” e 5 (0,83%) como sendo “péssimos”.   E, ainda, 6 (0,99%) alunos 

disseram que “não sabiam responder/nunca utilizaram”. De acordo com o que os discentes 

responderam na questão anterior com relação aos Laboratórios de Anatomia, 30 (2,71%) deles 

afirmaram que os “equipamentos são ruins”, 104 (9,39%) disseram que “não há quantidade 

suficiente de equipamentos para todos os alunos. 43 (3,88%) afirmaram que “há poucos 

reagentes para todos os alunos”; 143 (12,91%) disseram que “há falta de materiais de estudo 

para todos os alunos”; 19 (1,71%) afirmaram que “não há materiais de estudos para os 

alunos”.  E, ainda, 14 (1,26%) alunos disseram que “não sabiam responder/nunca utilizaram”.   
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LABORATÓRIO DE CITOLOGIA/HISTOLOGIA/EMBRIOLOGIA 

 

Potencialidades  

 

 232 (38,54%) alunos avaliaram o Laboratório de Citologia/Histologia/Embriologia 

como sendo “muito bom”, 276 (45,85%) como “bom”.  De acordo com o que os discentes 

responderam na questão anterior com relação ao Laboratório de 

Citologia/Histologia/Embriologia, 348 (34,08%) deles afirmaram que há “bons 

equipamentos”, 263 (25,76%) disseram que “há quantidade suficiente de equipamentos para 

todos os alunos”; 189 (18,51%) afirmaram que “há materiais de consumo suficiente para 

todos os alunos”.   

 

Fragilidades 

 

 68 (11,30%) alunos avaliaram o Laboratório de Citologia/Histologia/Embriologia 

como sendo “regular”, 8 (1,33%) como “ruim” e 5 (0,83%) como sendo “péssimos”.   E, ainda, 

13 (2,16%) alunos disseram que “não sabiam responder/nunca utilizaram”.  De acordo com 

o que os discentes responderam na questão anterior com relação ao Laboratório de 

Citologia/Histologia/Embriologia, 68 (6,66%) deles afirmaram que os equipamentos são 

“ruins”, 49 (4,80%) disseram que “a quantidade é insuficiente de equipamentos para todos 

os alunos”; 72 (7,05%) afirmaram que “há falta de materiais de consumo para todos os 

alunos”; 13 (1,27%) afirmaram que “não há materiais de consumo para os alunos”.  E, ainda, 

19 (1,86%) alunos disseram que “não sabiam responder/nunca utilizaram”. 

 

LABORATÓRIO DE PATOLOGIA 

 

Potencialidades  

 176 (36,06%) alunos avaliaram o Laboratório de Patologia como sendo “muito bom”, 

208 (42,62%) como “bom”. De acordo com o que os discentes responderam na questão anterior 

com relação ao Laboratório de Patologia, 262 (27,23%) deles afirmaram que há “bons 

equipamentos”, 162 (16,84%) disseram que “há quantidade suficiente de equipamentos para 

todos os alunos”; 70 (7,28%) afirmaram que “há quantidade suficiente de reagentes para 

todos os alunos”; 87 (9,04%) deles disseram que “há materiais de consumo suficiente para 

todos os alunos”. 
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Fragilidades  

 

83 (17%) alunos avaliaram o Laboratório de Patologia como sendo “regular”, 15 

(3,07%) como “ruim”; e 4 (0,81%) como sendo “péssimos”.   E, ainda, 118 (19,54%) alunos 

disseram que “não sabiam responder/nunca utilizaram”. De acordo com o que os discentes 

responderam na questão anterior com relação ao Laboratório de Patologia, 31 (3,22%) deles 

afirmaram que os equipamentos são “ruins”, 78 (8,11%) disseram que “a quantidade de 

equipamentos é insuficiente para todos os alunos”; 39 (4,05%) afirmaram que “há poucos 

reagentes para todos os alunos”; 15 (1,56%) deles disseram que “há falta de reagentes”. 76 

(7,90%) afirmaram que “há falta de materiais de consumo para todos os alunos”; 13 (1,35%) 

afirmaram que “não há materiais de consumo para os alunos”.  E, ainda, 129 (13,41%) alunos 

disseram que “não sabiam responder/nunca utilizaram”.  

 

LABORATÓRIO DE MICROSCOPIA  

 

Potencialidades  

 

 230 (42,43%) alunos avaliaram o Laboratório de Microscopia como sendo “muito 

bom”, 262 (48,33%) como “bom”.  De acordo com o que os discentes responderam na questão 

anterior com relação ao Laboratório de Microscopia, 319 (35,41%) deles afirmaram que no 

laboratório há “bons equipamentos”, 221 (25,43%) disseram que “há quantidade suficiente de 

equipamentos para todos os alunos”; 135 (14,98%) deles disseram que “há materiais de 

consumo suficiente para todos os alunos”. 

 

Fragilidades  

 

 90 (16,60%) alunos avaliaram o Laboratório de Microscopia como sendo “regular”, 

12 (2,21%) como “ruim” e 9 (1,66%) avaliaram como “péssimo”.  De acordo com o que os 

discentes responderam na questão anterior com relação ao Laboratório de Microscopia, 55 

(6,10%) deles afirmaram que os equipamentos são “ruins”, 52 (5,77%) disseram que “a 

quantidade de equipamentos é insuficiente para todos os alunos”; 39 (4,33%) afirmaram que 

“há falta de materiais de consumo para todos os alunos”; 16 (1,78%) afirmaram que “não há 

materiais de consumo para os alunos”.  E, ainda, 64 (7,10%) alunos disseram que “não sabiam 

responder/nunca utilizaram”. 
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LABORATÓRIO DE FISIOLOGIA 

 

Potencialidades 

 

 174 (34,31%) alunos avaliaram o Laboratório de Fisiologia como sendo “muito bom”, 

248 (48,91%) como “bom”.  De acordo com o que os discentes responderam na questão anterior 

com relação ao Laboratório de Fisiologia, 235 (26,61%) deles afirmaram que há “bons 

equipamentos”, 132 (14,95%) disseram que “há quantidade suficiente de equipamentos para 

todos os alunos”; 46 (5,21%) afirmaram que “há quantidade suficiente de reagentes para 

todos os alunos”; 59 (6,68%) deles disseram que “há materiais de consumo suficiente para 

todos os alunos”.  

 

Fragilidades  

 

 130 (25,64%) alunos avaliaram o Laboratório de Fisiologia como sendo “regular”, 23 

(4,53%) como “ruim” e 26 (5,12%) avaliaram como “péssimo”. De acordo com o que os 

discentes responderam na questão anterior com relação ao Laboratório de Fisiologia 48 

(5,44%) deles disseram que os equipamentos são “ruins”, 94 (10,65%) disseram que “a 

quantidade de equipamentos é insuficiente para todos os alunos”; 40 (4,53%) afirmaram que 

“há poucos reagentes para todos os alunos”; 23 (2,60%) deles disseram que “há falta de 

reagentes”.  60 (6,80%) afirmaram que “há falta de materiais de consumo para todos os 

alunos”; 47 (5,32%) afirmaram que “não há materiais de consumo para os alunos”.  E, ainda, 

99 (11,21%) alunos disseram que “não sabiam responder/nunca utilizaram”. 

 

LABORATÓRIO DE FARMACOLOGIA 

 

Potencialidades 

 

170 (28,19%) alunos avaliaram o Laboratório de Farmacologia como sendo “muito 

bom”, 215 (35,66%) como “bom”. De acordo com o que os discentes responderam na questão 

anterior com relação ao Laboratório de Farmacologia, 118 (16,98%) deles afirmaram que há 

“bons equipamentos”, 51 (7,34%) disseram que “há quantidade suficiente de equipamentos 

para todos os alunos”; 22 (3,17%) afirmaram que “há quantidade suficiente de reagentes para 
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todos os alunos”; 11 (1,58%) deles disseram que “há materiais de consumo suficiente para 

todos os alunos”.  

 

Fragilidades 

 

125 (20,73%) alunos avaliaram o Laboratório de Farmacologia como sendo “regular”, 

37 (6,14%) como “ruim” e 56 (9,29%) avaliaram como “péssimo”. De acordo com o que os 

discentes responderam na questão anterior com relação ao Laboratório de Farmacologia, 19 

(2,73%) deles afirmaram que os equipamentos são “ruins”, 30 (4,32%) disseram que “a 

quantidade de equipamentos é insuficiente para todos os alunos”; 11 (1,58%) afirmaram que 

“há poucos reagentes para todos os alunos”; 17 (2,45%) afirmaram que “há falta de 

reagentes”. 11(1,58%) afirmaram que “há falta de materiais de consumo para todos os 

alunos”; 29 (4,17%) afirmaram que “não há materiais de consumo para os alunos”.  E, ainda, 

376 (54,10%) alunos disseram que “não sabiam responder/nunca utilizaram”. 

 

LABORATÓRIO DE IMUNOLOGIA (BLOCO H) 

 

Potencialidades 

 

169 (28,03%) alunos avaliaram o Laboratório de Imunologia (bloco H) como sendo 

“muito bom”, 228 (37,81%) como “bom”.  De acordo com o que os discentes responderam na 

questão anterior com relação ao Laboratório de Imunologia (bloco H), 128 (17,53%) deles 

afirmaram que há “bons equipamentos”, 77 (10,55%) disseram que “há quantidade suficiente 

de equipamentos para todos os alunos”; 21 (2,88%) afirmaram que “há quantidade suficiente 

de reagentes para todos os alunos”; 23 (1,92%) deles disseram que “há materiais de consumo 

suficiente para todos os alunos”.  

 

Fragilidades  

 

144 (23,88%) alunos avaliaram o Laboratório de Imunologia (bloco H) como sendo 

“regular”, 19 (3,15%) como “ruim” e 43 (7,13%) avaliaram como “péssimo”.  De acordo com 

o que os discentes responderam na questão anterior com relação ao Laboratório de Imunologia 

(bloco H,) 22 (3,01%) deles afirmaram que os equipamentos são “ruins”, 42 (5,75%) disseram 

que “a quantidade de equipamentos é insuficiente para todos os alunos”; 30 (4,11%) 
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afirmaram que “há poucos reagentes para todos os alunos”; 19 (2,60%) deles disseram que 

“há falta de reagentes”. 23 (3,15%) afirmaram que “há falta de materiais de consumo para 

todos os alunos”; 25 (3,42%) afirmaram que “não há materiais de consumo para os alunos”.  

E, ainda, 329 (45,07%) alunos disseram que “não sabiam responder/nunca utilizaram”. 

 

LABORATÓRIO DE RECURSOS TERAPÊUTICOS MANUAIS E CINESIOLÓGICOS 

 

Potencialidades 

 

163 (27,08%) alunos avaliaram o Laboratório de Recursos Terapêuticos Manuais e 

Cinesiológicos como sendo “muito bom”, 217 (36,05%) como “bom”.  De acordo com o que 

os discentes responderam na questão anterior com relação ao Laboratório de Recursos 

Terapêuticos Manuais e Cinesiológicos, 111 (16,82%) deles afirmaram que há “bons 

equipamentos”, 55 (8,33%) disseram que “há quantidade suficiente de equipamentos para 

todos os alunos”; 16 (2,42%) afirmaram que “há quantidade suficiente de reagentes para 

todos os alunos”; 13 (1,97%) deles disseram que “há materiais de consumo suficiente para 

todos os alunos”. 

 

Fragilidades  

 

139 (23,09%) alunos avaliaram o Laboratório de Recursos Terapêuticos Manuais e 

Cinesiológicos como sendo “regular”, 24 (3,99%) como “ruim” e 59 (9,80%) avaliaram como 

“péssimo”. De acordo com o que os discentes responderam na questão anterior com relação ao 

Laboratório de Recursos Terapêuticos Manuais e Cinesiológicos, 13 (1,97%) deles afirmaram 

que os equipamentos são “ruins”, 17 (2,58%) disseram que “a quantidade de equipamentos é 

insuficiente para todos os alunos”; 9 (1,36%) afirmaram que “há poucos reagentes para todos 

os alunos”; 7 (1,060%) deles disseram que “há falta de reagentes”. 9 (1,36%) afirmaram que 

“há falta de materiais de consumo para todos os alunos”; 8 (1,21%) afirmaram que “não há 

materiais de consumo para os alunos”.  E, ainda, 402 (60,91%) alunos disseram que “não 

sabiam responder/nunca utilizaram”. 
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LABORATÓRIO DE ESTUDO E AVALIAÇÃO CINESIOLÓGICA  

 

Potencialidades 

 

171(28,22%) alunos avaliaram o Laboratório de Estudo e Avaliação Cinesiológica como 

sendo “muito bom”, 210 (34,65%) como “bom”.  De acordo com o que os discentes 

responderam na questão anterior com relação ao Laboratório de Estudo e Avaliação 

Cinesiológica, 109 (16,67%) deles afirmaram que há “bons equipamentos”, 46 (7,65%) 

disseram que “há quantidade suficiente de equipamentos para todos os alunos”; 15 (2,29%) 

afirmaram que “há quantidade suficiente de reagentes para todos os alunos”; 13 (1,99%) 

deles disseram que “há materiais de consumo suficiente para todos os alunos”.   

De forma geral, 284 (47,18%) alunos avaliaram todos os laboratórios como sendo 

“bons” e 177 (29,07%) como “muito bons. ”. 

 

Fragilidades  

 

139 (22,94%) alunos avaliaram o Laboratório de Estudo e Avaliação Cinesiológica 

como sendo “regular”, 23 (3,80%) como “ruim” e 63 (10,40%) avaliaram como “péssimo”. 

De acordo com o que os discentes responderam na questão anterior com relação ao Laboratório 

de Estudo e Avaliação Cinesiológica, 15 (2,29%) deles afirmaram que os equipamentos são 

“ruins”, 11 (1,68%) disseram que “a quantidade de equipamentos é insuficiente para todos 

os alunos”; 7 (1,07%) afirmaram que “há poucos reagentes para todos os alunos”; 5 (0,76%) 

deles disseram que “há falta de reagentes”. 8 (1,22%) afirmaram que “há falta de materiais 

de consumo para todos os alunos”; 9 (1,38%) afirmaram que “não há materiais de consumo 

para os alunos”.  E, ainda, 412 (63,00%) alunos disseram que “não sabiam responder/nunca 

utilizaram”.   

 

De forma geral, 112 (18,60%) alunos avaliaram todos os laboratórios como sendo 

“regulares”, 15 (2,49%) como “ruins” e 16 (2,66%) como “péssimos”. 
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Figura 213:  Como você avalia as salas de aula teóricas do seu curso em relação às condições de uso, acessibilidade, 

conforto, ventilação, iluminação e ruído: 
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Figura 214: De acordo com a sua resposta na questão anterior com relação às salas de aula, assinale abaixo o que você 

considerou para respondê-la: (múltipla escolha) 
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Figura 215: Como você avalia os Laboratórios de Anatomia: 
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Figura 216:  De acordo com a sua resposta na questão anterior com relação aos laboratórios de anatomia, assinale 

abaixo o que você considerou para respondê-la: 

 

   

31,41%

18,86%

2,71%

9,39%

3,88%

17,87%

12,91%

1,71% 1,26%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

1

A - Bons Equipamentos (348)

B - Há quantidade suficiente de
equipamentos para todos os
alunos (209)

C - Equipamentos ruins (30)

D - Quantidade INsuficiente de
equipamentos (104)

E - Há poucos reagentes para
todos os alunos (43)

F - Há materiais de estudos
suficiente para todos os alunos
(198)

G - Há falta de materiais de
estudos para todos os alunos
(143)

H - Não há materiais de estudos
para os alunos (19)

I - Não sei responder / ainda não
utilizei (14)



    

Comissão Própria de Avaliação – Relatório Final / Triênio 2015-2017 

252 

Figura 217: Como você avalia o Laboratório de Citologia / Histologia / Embriologia: 
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Figura 218: De acordo com a sua resposta na questão anterior com relação ao laboratório de citologia / histologia / 

embriologia, assinale abaixo o que você considerou 
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Figura 219: Como você avalia o Laboratório de Patologia: 
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Figura 220: De acordo com a sua resposta na questão anterior com relação ao laboratório de Patologia, assinale 

abaixo o que você considerou para respondê-la: (múltipla escolha) 
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Figura 221: Como você avalia o Laboratório de Microscopia: 
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Figura 222: De acordo com a sua resposta na questão anterior com relação ao laboratório de Microscopia, assinale 

abaixo o que você considerou para respondê-la: 
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Figura 223: Como você avalia o Laboratório de Fisiologia: 
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Figura 224: De acordo com a sua resposta na questão anterior com relação ao laboratório de Fisiologia, assinale abaixo 

o que você considerou para respondê-la: 
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Figura 225:  Como você avalia o Laboratório de Farmacologia: 
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Figura 226: De acordo com a sua resposta na questão anterior com relação ao laboratório de Farmacologia, assinale 

abaixo o que você considerou para respondê-la: 
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Figura 227: Como você avalia o Laboratório de Imunologia (bloco H): 
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Figura 228: De acordo com a sua resposta na questão anterior com relação ao laboratório de Imunologia (bloco H), 

assinale abaixo o que você considerou para respondê-la: (múltipla escolha) 
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Figura 229: Como você avalia o Laboratório de Recursos Terapêuticos Manuais e Cinesiológicos 
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Figura 230: De acordo com a sua resposta na questão anterior com relação ao laboratório de Recursos Terapêuticos 

Manuais e Cinesiológicos, assinale abaixo o que você considerou para respondê-la: (múltipla escolha) 
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Figura 231: Como você avalia o Laboratório de Estudo e Avaliação Cinesiológica: 
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Figura 232: De acordo com a sua resposta na questão anterior com relação ao laboratório de Estudo e Avaliação 

Cinesiológica, assinale abaixo o que você considerou ara respondê-la: (múltipla escolha) 
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Figura 233: De forma geral, como você avalia todos os laboratórios: 
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Análise dos Dados e das Informações 

 

Em relação as salas de aulas teóricas a maioria dos alunos as avaliaram de maneira 

positiva, 58,91% dos discentes as consideraram “boas” e “muito boas”.  

Todos os laboratórios também apresentaram avaliações positivas. Os laboratórios que 

obtiveram melhores avaliações com percentual de 80% de conceitos “bom” e “muito bom”, 

foram os laboratórios de Citologia/Histologia/Embriologia, Laboratório de Microscopia e 

Laboratório de Anatomia.  

O Laboratório de Fisiologia obteve 70% de conceito “bom” e “muito bom” e os 

laboratórios de Patologia, Farmacologia, Imunologia, Recursos Terapêuticos Manuais e 

Cinesiológicos, Estudo e Avaliação Cinesiológica, obtiveram 60% de conceito “bom” e “muito 

bom”. 

Os laboratórios com maior percentual de conceitos “ruim e péssimo” foram os de 

Farmacologia (15,43%), Estudo e Avaliação Cinesiológica (14,2%), Recursos Terapêuticos 

Manuais e Cinesiológicos (13,79%), Imunologia (10,28%) e Fisiologia (8,16%) para os outros 

laboratórios a soma dos conceitos foi abaixo de 5%. 

A CPA conclui que os laboratórios com melhores avaliações foram os de: 

Citologia/Histologia/Embriologia, Laboratório de Microscopia e Laboratório de Anatomia com 

conceitos “bom” e “muito bom” acima de 80% e conceitos ‘ruim” e “péssimo” abaixo de 5%. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As avaliações produzidas pela CPA no triênio 2015-2017, apresentadas neste relatório, 

possibilitou avaliar parcialmente os objetivos e metas propostos no PDI anterior, vigente no 

período 2010-2015, bem como, parte dos objetivos e metas propostos no atual PDI (2016-2020), 

formalizado a comunidade acadêmica em 2016 com a proposta para desenvolvimento da 

Universidade de Uberaba nos próximos cinco anos. 

Este relatório final foi produzido em etapas conforme Nota Técnica 

INEP/DAES/CONAES nº 065 de 2014, e objetivou-se abordar análises diversificadas dentro 

dos cinco eixos e dez dimensões previstas pela Lei do SINAES e/ou levantadas por necessidade 

do momento da instituição.  Este Relatório parte da premissa de que as potencialidades e 

Fragilidades aqui apontadas devem ser compreendidas e avaliadas no intuito de se construir na 

UNIUBE uma dinâmica institucional de avaliação que contemple as especificidades de 

demanda dos Cursos que a constituem.  

O decreto 9.235, de 15 de dezembro de 2017, trouxe uma nova perspectiva no processo 

de autoavaliação, colocando a CPA em local estratégico e com a necessidade de gerar relatórios 

com resultados mais evidentes e analíticos. Para isso, a CPA já prepara para o próximo período 

de avaliação a adequação dos instrumentos e das formas de avaliação. 

Importante destacar que o relatório de autoavaliação não pretende apresentar conclusões 

absolutas, ele deverá ser parte de um processo permanente de debate, planejamento e 

desenvolvimento de ações institucionais. Os resultados aqui demonstrados permitiram obter 

informações acerca de potencialidades e Fragilidades no desenvolvimento da missão e dos 

objetivos propostos no PDI e subsidiarão ações de melhorias, ações corretivas e de implantação 

de novos processos acadêmicos e gerenciais para os anos seguintes.  

 

 

Comissão Própria de Avaliação 
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