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RESPONSÁVEIS PELO PROJETO

• GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

• CPA – COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO



FICHA TÉCNICA

OBJETIVO

Identificar as fragilidades percebidas 
para o desempenho de suas 

atividades na instituição

PÚBLICO ALVO:

Coordenadores do 
Ensino Superior

PERÍODO DE APLICAÇÃO:

07.04 a 09.05.2021

FORMATO:

E-mail, 
via SurveyMonkey

Modalidade Universo * Respondentes % participação Erro da Pesquisa **

Ensino Superior 63 38 60% 10%

* Fonte: CPA
**Recomenda-se a utilização dos dados, cujo o erro da pesquisa for alto, apenas como fonte de informação. (erro ideal até 5% = confiabilidade de 95%). 



RESULTADOS GERAIS



Você se sente adequadamente preparado/preparada para as 
atividades de coordenação de curso?

38 respondentes

95%

5%

Sim Não



Você sente necessidade de formação complementar para a 
função de coordenação? 

38 respondentes

42%

58%

Sim Não



Necessidades de aperfeiçoamentos/treinamentos

Gestão educacional Gestão de tempo
Sistemas utilizados 

pelo Senac
Legislação 

educacional
Gestão de pessoas



Você considera satisfatório seu relacionamento com a 
coordenação acadêmica/da Graduação?

36 respondentes

100%

Sim



Durante o período de atividades remotas, você teve 
dificuldades quanto ao atendimento de demandas do curso?

36 respondentes

56%

44%

Não Sim. Quais?



Dificuldades em tempos de atividade remota

Instabilidade da internet
Não realização das aulas 

em laboratório

Volume de demanda 
ocasionado pela passagem 
das atividades  presenciais 

para o modo remoto

Contato com alunos, 
colaboradores e 
departamentos



CONCLUSÕES

O depoimento de um dos nossos coordenadores:

“A coordenação tem trabalhado muito próxima dos
professores e professoras, assim como a coordenação
geral tem trabalho com os coordenadores e
coordenadoras. Acredito que deva existir um
investimento para que continuemos trabalhando
integrados, pois os problemas vem sendo rapidamente
solucionados nessa estratégia. “



ANEXOS



PARTICIPAÇÃO

MODALIDADE UNIVERSO RESPONDENTES % PARTICIPAÇÃO ERRO DA PESQUISA *

COODENADORES GRADUAÇÃO PRESENCIAL 46 30 65% 11%
COORDENADORES GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA 30 8 27% 30%

*Recomenda-se a utilização dos dados, cujo o erro da pesquisa for alto, apenas como fonte de informação. (erro ideal até 5% = confiabilidade de 95%).

CAMPUS/UNIDADE UNIVERSO RESPONDENTES % PARTICIPAÇÃO
CAS 58 33 57%
CAP 2 2 100%
CAJ 1 1 100%
SCI 1 1 100%
TIR 1 1 100%

*Recomenda-se a utilização dos dados, cujo o erro da pesquisa for alto, apenas como fonte de informação. (erro ideal até 5% = confiabilidade de 95%).



CPA – Comissão 

Própria de Avaliação
Centro Universitário Senac


