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Quem somos nós? 
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Docente

Júlia Carvalhaes
Colaboradora

Marcelo Nascimento
Docente

Marcela Giovana
Sociedade civil

João Muzzi
Estudante

Ristori Geralda
Estudante



O que fazemos?

• Conduzimos o processo de autoavaliação ou avaliação interna da Faculdade UNIMED, garantindo a ampla

participação da comunidade acadêmica e a divulgação dos resultados obtidos.

• Disseminamos uma cultura de avaliação formativa (avaliar não pode ser sinônimo de punição!).

• Contribuímos para a tomada de decisões no âmbito institucional.



Nossa dinâmica de trabalho

Planejamento

Aplicação de 
questionário

Análise dos dados
Planos de ação e 

relatórios

Acompanhamento 
das ações de 

melhoria



Nossa dinâmica de trabalho

• Questionário aplicado aos estudantes do curso de Gestão Hospitalar em Junho/ 2018

• Contamos com 69% de participação

POTENCIALIDADES Itens com 60% ou mais de avaliações 4 e 5

OPORTUNIDADES DE MELHORIA Itens com 60% ou mais de avaliações 3

FRAGILIDADES Itens com 60% ou mais de avaliações 1 e 2



Resultados preliminares

POTENCIALIDADES • Relação com a coordenação do curso
• Inclusão de estudantes 
• Instalações sanitárias
• Acessibilidade
• Biblioteca
• Recursos audiovisuais
• Salas de aula
• Limpeza
• Atendimento dos setores
• Apoio acadêmico
• Contribuição do curso para a formação profissional
• Pontualidade do corpo docente
• Coerência entre avaliação e conteúdo ministrado
• Relação com os colaboradores, docentes e colegas



Resultados preliminares

OPORTUNIDADES DE MELHORIA • Conhecimento sobre a CPA
• Conhecimento sobre os documentos 

acadêmicos
• Conhecimentos sobre ações de iniciação 

científica
• Conhecimento sobre as políticas de 

capacitação docente
• Conhecimento sobre o apoio 

psicopedagógico

FRAGILIDADES • Serviços de xerox
• Cantina



Próxima pesquisa

• Sistema online desenvolvido pelo setor de T.I

• Período previsto: 22 de outubro a 02 de novembro de 2018

• Oportunidade para avaliar: coordenador de curso,docente, disciplina e infraestrutura.






