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Responsáveis pelo Projeto

Coordenação de Curso

• Disponibilização do link da pesquisa no blackboard

• Elaboração do plano de ação

• Apresentação do plano de ação para as comissões do 

MEC

CPA / AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

• Elaboração do questionário

• Análise das respostas

• Apresentação dos resultados

• Acompanhamento do plano de ação

Coordenação Geral da modalidade

• Solicitação da pesquisa

• Elaboração do questionário

• Composição e envio do mailing (informações dos cursos)

• Elaboração do plano de ação
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Público:

 Alunos de todos os períodos da graduação EAD, no 1º sem./2017.

Período de Aplicação:

 Durante o mês de junho/2017.

Formato:

 On-line, via SurveyMonkey, link disponibilizado no blackboard.

Modalidade Universo* Respondentes
% de

participação  

Erro da 

pesquisa**

(Erro ideal < 5%) 

Graduação EAD 1.847 333 18% 5%

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



Curso Universo Respondentes Participação
Erro da 

pesquisa*

Bacharelado em Administração 232 36 16% 15%

Bacharelado em Ciências Contábeis 304 46 15% 13%

Licenciatura em Pedagogia 199 35 18% 15%

Tecnologia em Comércio Exterior 65 10 15% 29%

Tecnologia em Gestão Comercial 127 30 24% 16%

Tecnologia em Gestão da Tecnologia da 

Informação
296 40 14% 14%

Tecnologia em Gestão de Recursos 

Humanos
95 26 27% 16%

Tecnologia em Gestão Financeira 122 31 25% 15%

Tecnologia em Gestão Pública 3 0 0% -

Tecnologia em Logística 36 8 22% 31%

Tecnologia em Marketing 143 34 24% 15%

Tecnologia em Processos Gerenciais 225 37 16% 15%

PARTICIPAÇÃO POR CURSO

*Na quebra por curso o erro da pesquisa é alto, portanto, recomendamos a utilização dos dados como fonte de informação (erro ideal < 5%).
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Dê uma nota para este semestre, considerando professores, 

disciplinas, coordenação, metodologias, recursos didáticos, etc.:

Nota

1

Nota

2

Nota

3

Nota

4

Nota

5

Nota

6

Nota

7

Nota

8

Nota

9

Nota

10

2% 2% 4% 4% 8% 9% 13% 27% 22% 9%

Base: 333

Avaliação do Aluno

Nota

0

0%



De acordo com a nota acima, destaque os ASPECTOS POSITIVOS do 

semestre:

Mais mencionados:

(menções na íntegra, vide tabela dinâmica)

 Professores / tutores (didática; relacionamento com os 

alunos; disponibilidade, etc.).

 Disciplinas, bem como seus conteúdos.

 Webcoferências.

 Material didático (qualidade do material; conteúdo; etc.).

 Coordenação do curso (trabalho da coordenação como um 

todo, além do coordenador de curso).

 Ambiente virtual (acesso aos materiais; utilização do 

blackboard; etc.).

* a categorização não é precisa em questões abertas, por isso, é necessário que todas as menções sejam analisadas.

Avaliação do Aluno

Base: 333



De acordo com a nota acima, destaque os ASPECTOS A MELHORAR do 

semestre:

* a categorização não é precisa em questões abertas, por isso, é necessário que todas as menções sejam analisadas.
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Mais mencionados:

(menções na íntegra, vide tabela dinâmica)

 Professores  e tutores (Didática; tempo de retorno; interação com 

os alunos; interação com os tutores; etc.).

 Recursos do Ambiente Virtual (Utilização dos recursos; horários 

das webs; quantidade e qualidade das webs e aulas narradas; 

comunicação nos fóruns; etc.).

 Conteúdo / disciplinas (Atualização do conteúdo, disciplinas mais 

práticas, organização, etc.).

 Material didático (qualidade do material disponibilizado;  erros de 

português; difícil compreensão conteúdo, etc.).

 Ambiente virtual (dificuldades de utilização do ambiente, atualização 

das informações, etc.).

Base: 333



Conclusões
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Obs.: Não divulgar questões abertas, pois podem conter nomes de funcionários.

 A maior concentração das notas atribuídas ao

semestre foi 8 e 9.

 Da mesma forma que os alunos apontam como

aspectos positivos do semestre os professores,

conteúdo/disciplinas, material didático e

recursos do ambiente virtual, indicam diversos

aspectos de melhoria para os mesmos itens.

 Destacam como aspecto positivo o trabalho da

coordenação do curso.

 Revisões ortográficas foram muito solicitadas

para os recursos didáticos, provas e testes.



Avaliação Institucional

CPA – Comissão Própria de Avaliação

Gerência de Planejamento e Gestão


