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LICENCIATURA EM
ARTES VISUAIS 

LICENCIATURA EM
EDUCAÇÃO FÍSICA 

LICENCIATURA EM
EDUCAÇÃO ESPECIAL 

BACHARELADO EM
ADMINISTRAÇÃO 

BACHARELADO EM
SERVIÇO SOCIAL 

BACHARELADO EM
TEOLOGIA

dos discentes participaram da Avaliação
Institucional da Graduação EAD

PARTICIPAÇÃO DOS DISCENTES POR CURSO

TECNÓLOGO EM
GESTÃO DE TI 

TECNÓLOGO EM
GESTÃO PÚBLICA 

TECNÓLOGO EM
LOGÍSTICA

TECNÓLOGO EM
PROCESSOS GERENCIAIS 

TECNÓLOGO EM
RECURSOS HUMANOS 

TECNÓLOGO EM
SEGURANÇA PÚBLICA 

LICENCIATURA EM
INFORMÁTICA 

LICENCIATURA EM
LETRAS/LIBRAS 

LICENCIATURA EM
LETRAS PORTUGUESA 

LICENCIATURA EM
HISTÓRIA 

LICENCIATURA EM
PEDAGOGIA 
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INFRAESTRUTURA

93%
Avalie as instalações gerais do Polo em
que estuda (banheiros, salas de aula,
prédio, espaços de utilização coletiva).

92%
Classifique a qualidade das condições de
sala de aula, levando em consideração:
tamanho x número de alunos.

87%
As instalações do Polo são adequadas às
pessoas com deficiências ou mobilidade
reduzida?

90%
Analise o laboratório de informática
(quantidade de computadores e
qualidade dos equipamentos).

91% Avalie o horário de atendimento de seu
Polo de apoio.

89%

EQUIPE DE APOIO

Avalie a qualidade do suporte técnico
oferecido pela Faculdade Unina em

relação ao setor ACADÊMICO (emissão
de certificados, processo de ingresso,

renovação de matrícula etc.).

92%

Avalie a qualidade do suporte técnico
oferecido no POLO DE APOIO

PRESENCIAL (atendente, monitor do
Polo).

91%

Avalie a qualidade do suporte técnico
oferecido pela Faculdade Unina em
relação ao setor de ATENDIMENTO
(agilidade, clareza das informações

repassadas...)

91%

Avalie o coordenador do Curso em
relação a disponibilidade de acesso,
agilidade e clareza das informações
prestadas e assuntos pertinentes ao

curso, para esclarecer dúvidas, dar
opiniões ou fazer.

93%

92%
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AMBIENTE VIRTUAL DE
APRENDIZAGEM - AVA

94% Avalie a facilidade de acesso ao AVA
(materiais didáticos e videoaulas).

91%
Avalie a facilidade de navegação
(encontrar o que procura, avançar e
retornar a páginas de busca...).

94% Avalie o layout utilizado no AVA (cores,
fontes e imagens).

94%
Avalie, no geral, a qualidade do
funcionamento do Ambiente Virtual de
Aprendizagem.

93%
Avalie a biblioteca virtual no que se refere
ao conteúdo disponibilizado, ferramentas
de pesquisa e acessibilidade dos
materiais.

93%

METODOLOGIAS PEDAGÓGICAS
Em relação aos professores das

disciplinas, avalie os aspectos de didática
nas aulas e atualização dos conteúdos.

94%

O E-book das disciplinas em relação à
clareza do material e ao conteúdo

abordado é:
95%

Avalie as videoaulas em relação a envolver
o aluno no processo de aprendizagem 93%

Sobre as provas das disciplinas do curso
(o conteúdo, o formato e o número de

questões), seu conceito é:
93%

Defina a clareza das orientações e o
feedback prestados pelo professor tutor

nas disciplinas do curso para
desenvolvimento das tarefas de estudo.

93%

94% As atividades disponíveis das disciplinas
para realização no AVA (pesquisa,

questionário, fórum e questões
dissertativas) possuem conteúdo:

95%


