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DEVOLUTIVA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 1º SEMESTRE 

 

Prezados acadêmicos, professores e comunidade acadêmica em geral. 

No primeiro semestre de 2020, devido as medidas tomadas em virtude da Covid – 

19, o processo de Avaliação Institucional precisou ser ajustado para as demandas 

decorrentes do isolamento social e das aulas realizadas de maneira remota. 

Com este cenário a Avaliação Institucional foi realizada em vários momentos 

durante o semestre, devido a necessidade de coleta de informações para o 

aprimoramento das medidas tomadas pela instituição e do processo contínuo de 

capacitação do corpo docente para a utilização das tecnologias de informação. 

A pesquisa realizada com os professores da instituição ocorreu em 2 momentos 

durante o semestre, objetivando identificar as necessidades de treinamento e 

capacitação e para verificar a eficiência das medidas tomadas. 

A avaliação respondida pelos acadêmicos foi realizada em 3 momentos, sendo os 

dois primeiros objetivando a avaliação dos encaminhamentos realizados pela 

instituição, o atendimento aos acadêmicos, e de maneira geral as dificuldades para o 

acompanhamento das aulas remotas. 

Na terceira parte da Avaliação Institucional junto aos discentes foi feita a avaliação 

dos Professores e Disciplinas que os alunos estavam cursando, de maneira similar ao 

que ocorria nos semestres anteriores, mas com as questões reformuladas levando em 

conta as atuais condições. 

Os resultados destas avaliações, conduzidas pela Comissão Própria de Avaliação 

(CPA), foram repassados para a Direção, Coordenadores de Curso e setores da 

instituição, visando o aprimoramento das medidas tomadas durante o semestre e o 

planejamento para o segundo semestre de 2020. 
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Na sequência são apresentados os resultados gerais da Avaliação Institucional do 

1º semestre de 2020. 

 

PARTICIPAÇÃO AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
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RESULTADOS DAS PRIMEIRAS DUAS AVALIAÇÕES REALIZADS COM ACADÊMICOS NOTAS 1 A 5: 

 

 

AVALIAÇÃO RESPONDIDA PELOS ALUNOS AVALIANDO OS PROFESSORES NOTAS DE 1 A 5: 
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Com base nos resultados das pesquisas que compuseram a Avaliação Institucional 

no primeiro semestre de 2020, foram realizadas várias ações para a melhoria da 

instituição e dos processos pedagógicos. Entre as ações realizadas destacamos as 

seguintes: 

- Disponibilização das disciplinas presenciais no Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA) através da plataforma Moodle no dia seguinte à paralização das atividades 

presenciais. 

- Treinamento com os docentes para utilização do AVA e Microsoft Teams para 

realização das aulas remotas. 

- Suporte para auxiliar no acesso e utilização do AVA e do Microsoft Teams para 

acadêmicos e professores. 
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- Atualização da versão do AVA para facilitar utilização e reduzir problemas detectados 

no 1º semestre 

- Empréstimo de equipamentos para os acadêmicos que não possuíam meios para o 

acompanhamento das aulas remotas. 

-  Criação do Plano Emergencial com desconto antecipação de 20%, ampliação do 

Programa Estude e ampliação das possibilidades de negociação de débitos financeiros 

- Realização das Jornadas Acadêmicas dos cursos de graduação no formato de lives, 

possibilitando a participação de profissionais renomados nas diversas áreas do 

conhecimento 

- Realização das defesas de TCC e Monografias realizadas remotamente, via 

videoconferências. 

- Realização de Colação de Grau Extraordinária Virtual. 

- Realização da I Feira de Profissões Virtual de Curitiba 

 

Muito obrigado pela sua participação no processo de Avaliação Institucional, sua opinião 

é muito importante para construirmos um UniBrasil cada vez melhor. 

 

Atenciosamente. 
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