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Avaliação Institucional
Egressos EAD 2022 

PARTICIPAÇÃO DOS EGRESSOS POR CURSO

SITUAÇÃO PROFISSIONAL ATUAL

dos Alunos Egressos participaram da
Avaliação Institucional 

Quantos anos você
levou para completar
o seu curso?

3 Anos: 49%
4 Anos: 51%

Durante a sua graduação
você realizou estágio
remunerado?

Sim: 21%
Não: 79%

Você está exercendo
atividade profissional
atualmente?

Sim, na área: 26% 
Sim, fora da área: 44%
Não: 30%

Em que ano você
se formou?

2022: 74%
2021: 23%
2020: 4%

25% 21%23%

19% 10%16%

Teologia Educação
Física

Pedagogia

Gestão
Pública

Processos
Gerenciais

Recursos
Humanos

Caso você não
esteja atuando na
sua área, o principal
motivo é:

Continuei na área antiga: 34% 
Meu objetivo era o diploma: 12%
O mercado não estava propicio: 10%
Outro motivo: 17%
Não se aplica: 27%

Em que tipo de
organização você
trabalha atualmente?

Pública: 52%
Privada: 16%
Autônomo: 10%
Própria: 5%
Outra: 10%
Não se aplica: 7%



Depois de quanto
tempo de graduado(a)
você iniciou a sua
atividade profissional?

Já trabalhava: 55% 
Menos de 1 ano: 8%
Depois de 2 anos: 1%
Depois de 4 anos: 1%
Não se aplica: 34%

Quais as mudanças
abaixo relacionadas
ocorreram na sua vida
profissional como
contribuição do curso
que concluiu?

Qualificação profissional: 36%
Aumento de salário: 24%
Promoção: 6%
Aprovação em concurso: 6%
Negócio próprio: 4%
Não houve mudança: 24%

Qual é o seu nível de
satisfação com relação à
sua situação profissional
atual no aspecto financeiro

Satisfeito: 57%
Indiferente: 15%
Insatisfeito: 14%
Não se aplica: 15%

Entre as alternativas
abaixo, assinale
aquela que melhor
expressa a sua
perspectiva
profissional futura.

Mudar de emprego: 28%
Entrar no serviço público: 24%
Fazer carreira na empresa: 16%
Mudar de área: 8%
Arrumar um emprego: 7%
Abrir o próprio negócio: 4%
Não se aplica: 13%

AUTOAVALIAÇÃO

Você já cursou ou
pretende cursar uma
pós-graduação?

Já cursei e pretendo: 20%
Já cursei e não pretendo: 33%
Não, mas pretendo: 54%
Não e não pretendo: 1%

Como você avalia o seu
comprometimento e a sua
dedicação enquanto
realizava o
curso superior na Unina?

Totalmente comprometido: 45%
Muito comprometido: 45%
Razoavelmente: 10%
Pouco comprometido: 1%

Grau de satisfação com o
curso concluído em
relação à formação obtida

Muito satisfeito: 56%
Satisfeito: 42%
Pouco satisfeito: 1%
Insatisfeito: 1%



Considere a sua trajetória no curso realizado na Unina. 
Leia cuidadosamente as afirmações abaixo e indique o grau
de concordância com cada uma delas. Caso julgue não ter
elementos suficientes para avaliar a assertiva, assinale a
opção "Não sei responder".

O curso contribuiu
para o meu
desenvolvimento
pessoal e
profissional

AVALIAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO

Os conteúdos
abordados nas
disciplinas  do
curso favoreceram
minha atuação em
estágios ou em
atividades de
iniciação
profissional

O curso contribuiu
para o
desenvolvimento
da minha
consciência ética
para o exercício
profissional

O curso contribuiu
para o
desenvolvimento
da minha
capacidade de
aprender e me
atualizar de forma
permanente

O curso promoveu
a articulação do
conhecimento
teórico com
atividades práticas

O curso
proporcionou
acesso a
conhecimentos
atualizados para a
minha área de
formação

O curso propiciou
experiências de
aprendizagem
inovadoras

A sua experiência
na realização do
estágio obrigatório
ajudou na sua
formação?

Concordo   --   Não concordo,   --   Discordo   --   Não sei 
                               nem discordo                                       responder

     91%      --            3%              --        2%        --         5%

     81%      --            7%              --        3%        --         9%

     95%      --            1%              --          0           --         4%

     91%      --            4%              --        2%        --         3%

     81%      --            10%            --        3%        --         6%

     89%      --            7%              --        2%        --         2%

     89%      --            5%              --        2%        --         4%

    68%      --            7%              --        5%        --         20%


