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2. ALUNOS AVALIAM A INSTITUIÇÃO   

Como já detalhado na programação do ano, a Avaliação Institucional respondida pelos 

alunos aconteceu no segundo semestre de 2018. A mesma foi respondida por 2019 sujeitos, no 

entanto, em função das questões específicas referentes as Unidades FIC, FPA e FATEPS que 

ocasionou na divisão das provas, o número de respondentes do UNIS – MG foi de 1746 sujeitos.  

Observa-se no quadro uma variação do número de sujeitos que responderam as questões, 

variando de 1732 a 1744, tal diferenciação ocorre em função daqueles que responderam que a 

questão não se aplica a sua realidade no curso.  

Avaliação Institucional 2018 
 
Avaliação respondida por alunos - aplicação uma vez ao ano.  
 

Nº Questão QUESTAO Média N 

1 A acessibilidade no Unis é considerada satisfatória? 3,77 1740 

2 Como avalia o programa de Monitoria? 3,34 1735 

3 Como você avalia a atuação dos representantes de sala? 4,15 1737 

4 Como você avalia as visitas técnicas em seu curso? 3,23 1732 

5 Como você avalia o acervo da Biblioteca? 3,96 1739 

6 As salas de aulas são confortáveis? 3,44 1741 

7 Em sala de aula, os professores apresentam postura ética, de 

respeito e valorização do aluno? 
4,33 1740 

8 O Unis é reconhecido como uma instituição que desempenha 

ações de responsabilidade social? 
3,90 1743 

9 O Unis é reconhecido, pela sociedade como uma Instituição de 

ensino e qualidade? 
4,12 1741 

10 
Os laboratórios atendem as necessidades de seu curso? 3,73 1737 

11 Os professores/tutores adotam práticas inovadoras visando 

melhorar a construção do processo de assimilação do 

conhecimento? 

3,92 1742 

12 Você conhece a Missão do Unis? 3,28 1739 

13 Você conhece as atribuições do colegiado de curso? 3,13 1744 
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14 Você foi incentivado a responder os questionários de 

Avaliação da CPA? 
4,37 1740 

15 
Você já participou de algum Programa de Nivelamento 

ofertado pelo UNIS? (DISCIPLINAS OFERTADAS 

GRATUITAMENTE CUJO CONHECIMENTO É PRÉ-

REQUISITO PARA CONTINUIDADE NO CURSO). 

2,71 1737 

16 Você percebe no Unis a vivência dos valores institucionais  de 

Excelência, Prestabilidade e Inovação? 
3,71 1735 

17 Você percebe que a gestão do seu curso é democrática (todos 

tem possibilidades de participar e fazer sugestões para 

melhorar o curso)? 

3,76 1739 

18 Você tem acesso aos cursos de Extensão ofertados pelo Unis? 3,71 1739 

19 Você tem acesso aos resultados das avaliações da CPA? 2,78 1740 

20 
Você tem conhecimento sobre o Atendimento 

Psicopedagógico ofertado aos alunos que apresentam 

dificuldades em decorrência de alguma deficiência? 

3,09 1735 

21 Você tem informação sobre o Programa de Iniciação 

Científica? 
2,95 1737 

 

A análise dos resultados permitiu identificar a existência de pontos a serem revistos no 

cotidiano do UNIS, pois tiveram uma pontuação abaixo do esperado. Com destaque para as 

questões com nota inferior a 3 (três), observa-se que será necessária uma melhor divulgação e 

oferta de programas de nivelamento, seguidos de uma ampliação na divulgação dos resultados da 

CPA.  

Faz-se necessário que os discentes tenham a consciência das disciplinas de nivelamento, 

que geralmente são ofertadas aos alunos iniciantes, o que exige da IES uma maior divulgação. Por 

sua vez, os resultados da CPA devem chegar mais rapidamente aos interessados de forma a 

proporcionar a apropriação das informações geradas pelas enquetes e das soluções proporcionadas 

pela IES no que tange as demandas dos alunos. Vale destacar que a implantação do novo sistema 

de geração dos resultados e a alimentação do site favorecerá a divulgação, ocasionando a 

percepção e a implicação de todos os atores na construção de uma IES participativa, moderna e 

sintonizada com seus alunos.  

Outro item que merece observação se refere a divulgação dos programas de iniciação 

científica da IES, que acontecem, por meio das bolsas distribuídas, do incentivo a pesquisa e a 
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publicação, pela estruturação dos congressos internacionais, das semanas acadêmicas dos cursos, 

entre outras ações.  

Por outro lado, vale destaque as 4 (quatro) questões que receberam nota superior a 4. A 

primeira delas indica a percepção que os alunos possuem de que a IES é uma instituição de 

qualidade, indicando a segurança das decisões gerenciais no que tange as propostas de ensino, ao 

projeto pedagógico, as metodologias e a estrutura ofertada, uma vez que a questão reflete outros 

itens avaliados que tiveram notas próximas de quatro e se referem ao acervo da biblioteca, 

acessibilidade, responsabilidade social, gestão democrática, entre outros.  

Nessa lógica, outro ponto positivo se relaciona com a atuação dos líderes de sala, refletindo, 

também, a busca por uma gestão democrática da IES, na qual os discentes se representam e são 

representados por seus pares. Seguido da confirmação de que os docentes apresentam postura 

ética, de respeito e de valorização dos alunos, tal comportamento profissional reflete a vivência 

dos valores institucionais de Excelência e Prestabilidade intensamente buscados pelo UNIS MG.  

Por fim, a maior nota foi a que indicou que os alunos são incentivados a responder as 

avaliações da CPA. Tal resultado reflete as ações realizadas na perspectiva da sensibilização, 

sobretudo, reforça a efetividade da participação dos órgãos gestores do UNIS MG, de maneira 

especial pelas ações da vice-reitoria que trabalhou intensamente junto aos coordenadores e 

gestores de áreas, semanalmente, durante o período em que as enquetes estavam liberadas.  
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