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DEVOLUTIVA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2021 2º SEMESTRE 

Prezados acadêmicos, professores e comunidade acadêmica em geral. 

No mês de outubro de 2021 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. Com o retorno parcial das aulas presenciais, no modelo híbrido dos 

instrumentos utilizados sofreram adequações em reunião dos membros da CPA 

Os resultados destas avaliações 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 2021. 

PARTICIPAÇÃO AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
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RESULTADOS DA AVALIAÇÕES REALIZADA PELOS ACADÊMICOS (NOTAS 1 A 5): 
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AVALIAÇÃO REALIZADA PELOS ACADÊMICOS AVALIANDO OS PROFESSORES (NOTAS DE 1 A 5): 
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- AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS EAD PELOS ACADÊMICOS 

 

 

- RESULTADOS DA AVALIAÇÕES REALIZADA PELOS DOCENTES (NOTAS 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 no ano de 2021, destacamos as seguintes: 

- Inauguração da Clínica Escola de Odontologia no Bloco 3; 

- Inauguração da Clínica Escola Medicina Veterinária na marginal da BR 116, no bairro 

do Tarumã; 

- Aquisição de equipamentos e realização de treinamento com o corpo docente para a 

realização das aulas no formato híbrido no segundo semestre de 2021;  

- Utilização da plataforma Moodle para a realização das aulas no formato remoto e 

híbrido nos cursos de graduação presenciais;  

- Suporte a apoio para alunos e professores na utilização das novas Tecnologias de 

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

- Adequação dos espaços de acordo com legislação vigente para a retomada gradativas 

das atividades presenciais na instituição;  

- Aprimoramento do processo contínuo de formação de docentes e colaboradores;  

- Disponibilização das plataformas on-line  MINHA BIBLIOTECA e a plataformas de base 

de dados EBSCO, Base Virtual de Saúde (BVS), SCIELO e PORTAL DA CAPES, totalizando mais 

de 16.000 obras disponíveis de forma virtual;  
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- Alteração no processo de rematrícula dos acadêmicos, visando facilitar o processo e 

reduzir os problemas ocorridos anteriormente;  

 

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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