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DEVOLUTIVA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 2º SEMESTRE 

 

Prezados acadêmicos, professores e comunidade acadêmica em geral. 

No mês de outubro de 2020 foi realizada a Avaliação Institucional do segundo 

semestre do respectivo ano, onde alunos e professores avaliaram a instituição e os 

discentes avaliaram os seus docentes. Os instrumentos utilizados passaram por 

adequações, em virtude das particularidades decorrentes do distanciamento social e 

realização das aulas no formato remoto. 

Os resultados das avaliações realizadas durante o ano de 2020 são repassados 

para a Reitoria, Direção, Coordenadores de Curso e setores da instituição, com o 

objetivo de fornecer dados para subsidiar o planejamento e propostas de ações visando 

a melhoria contínua da instituição. 

Na sequência são apresentados os resultados gerais da Avaliação da Instituição e 

do corpo docente, respondida pelos alunos no 2º semestre de 2020. 

 

PARTICIPAÇÃO AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
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RESULTADOS DA AVALIAÇÕES REALIZADA COM ALUNOS (NOTAS 1 A 5): 

 

AVALIAÇÃO REALIZADA 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, 

foram realizadas várias ações para a melhoria da instituição e dos processos 

pedagógicos. Entre as ações realizadas destacamos as seguintes: 

 Investimento em Tecnologias de Informação e Comunicação para a realização 

das atividades acadêmicas no formato remoto, com ampliação na capacidade de 

utilização da plataforma Moodle e Office 365; 

 Suporte e apoio para alunos e professores na utilização das novas Tecnologias 

de Informação e Comunicação para realização das aulas no formato remoto; 

 Realização de eventos online, no formato de Lives, principalmente através do 

canal da instituição no Youtube, com a participação de diversas personalidades 

de destaque nas diferentes áreas do conhecimento; 

 Realização de Feiras de Profissões Virtuais, sendo a primeira instituição de 

Curitiba a realizar este tipo de evento; 

 Aquisição de equipamentos e treinamento com os professores para a realização 

de aulas híbridas com retorno gradual do atividades presenciais para 2021, de 

acordo com legislação vigente; 

 Criação do “Help Desk” (Central de Ajuda), serviço de atendimento aos clientes 

que visa simplificar os procedimentos institucionais; 

 Empréstimo de equipamentos para os acadêmicos que não possuíam meios para 

o acompanhamento das aulas remotas; 

 Adequação dos espaços da instituição para o cumprimento das determinações 

das autoridades competentes, ocorridas em virtude da pandemia de Covid-19, 

visando a proteção de toda a comunidade. 

 

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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