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Qual o seu Gênero? 

 

Em qual curso você se graduou? 
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Qual sua Idade? (faixa etária) 

 

Qual o seu estado civil? 

 

Você está empregado atualmente? 
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Qual a sua faixa salarial mensal? 

 

 

Está atuando na área em que se graduou no curso EaD do Grupo 

Unis? 
 

 

 

O curso que fez no Unis EaD foi seu primeiro curso superior? 
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O curso agregou valores em sua carreira profissional? 
 

 

Você foi promovido devido ao curso que fez no Unis-EaD? 
 

 

Após sua formatura, você enfrentou algum tipo de preconceito 

por ter feito o curso a distância? 
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Você indicaria o curso da EaD do Grupo Unis para outra pessoa? 

 

 

Você faria outro curso no Unis-EaD? 
 

 

 

Você fez ou está fazendo alguma especialização na área do curso 

em que se formou no Unis-EaD? 
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Na sua opinião, qual foi o nível de exigência do curso que fez no 

Unis-EaD? 
 

 

 

Como você avalia o Corpo Docente (PROFESSORES) do curso que 

fez no Unis-EaD? 
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Como você avalia o Grupo de TUTORES do curso que fez no Unis-

EaD? (equipe de professores) 

 

 

Como você avalia O(A) COORDENADOR(A) do curso que fez no 

Unis-EaD? (equipe de professores) 
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Como você considera a linha pedagógica do curso? (Foi possível 

desenvolver autonomia, interatividade e conhecimento sobre os 

assuntos estudados?) 
 

 

 

Que nota você daria para o curso? (1 a 5) 
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Qual foi o PRINCIPAL PONTO POSITIVO do curso? 
 

RESPOSTAS DOS SUJEITOS 

Flexibilidade Organização e conteúdos 

Conhecimento O acesso e a autonomia de fazer seus 
horários de estudos. 

Autonomia O cuidado e profissionalismo dos 
professores 

Empregabilidade comunicação com os alunos 

positivo São vários, o conteúdo e o mesmo do 
presencial e preço pelo menos no 

caso foi a única maneira para que eu 
conseguisse pagar. Fico muito 

satisfeita com a qualidade do ensino 
os professores, tutores todos muito 
atenciosos. Ainda vou realizar outro 

curso se Deus quiser. 

Alguns professores, os recursos de ensino 
para o Aluno(ambiente virtual).. 

O apoio dos professores e incentivos 
dos professores destaque: Rodrigo 
Frogeri, Wanderson Souza, Cesar 

Fernandes, coordenadores Letícia e 
Alberane, são incríveis. 

Eu gostei muito do curso no Ibis, agregou 
demais à minha vida! 

O feedback/engajamento do 
professor ou do tutor com o aluno. 

Interatividade com professores e alunos, 
com excelente compartilhamento de 

conhecimentos 

A flexibilidade e o custo (na época). 

Conseguir a certificação que o mercado de 
trabalho pede e a possibilidade de pós-

graduação 

Prática presencial 

Plataforma de Ensino Conteúdo 

O curso EAD é bem acessível para quem 
quer uma graduação e não consegue a 

presencial 

A grade curricular, por esse motivo 
me desloquei de tão longe 

Facilidade de estudar As apostilas disponibilizadas e os 
prazos para as entregas dos 

trabalhos! 

Transparência Relacionamento com os professores 

Tive bons professores. Mas a MAIORIA foi 
ruim. Sempre pedimos mais dedicação, 
projetos, exemplos práticos e nada foi 
feito... hoje quem está no mercado de 

trabalho está tendo que fazer cursos que 
podiam ser abordados na graduação 

Flexibilidade de horários para estudar 
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A interação com os docentes e 
coordenação 

Preparo para o mercado de trabalho 

Aprendizado Respeito com os alunos, e 

Facilidade de estudos. exigir dedicação 

Ser nota 5 no Enade e surpreender meu 
coordenador que não acreditava que seria 

possível, rs. 

CORRELAÇÃO COM O MERCADO - 
TEORIAXPRÁTICA 

As aulas práticas Acessibilidade para quem já está no 
mercado de trabalho. 

Trazer um curso que antes era só da 
modalidade presencial para distância 

usando as mesmas metodologias usadas 
no presencial 

REGULARIZAÇÃO PROFISSIONAL 

Me preparar totalmente para todas as 
possibilidades que se abrirão diante de 

mim. 

Facilidade 

O conhecimento, para mim esse foi o 
principal ponto positivo. Além disso, 

gostaria de registrar a forma com que esse 
conhecimento foi passado por todos os 

professores, sem exceção, fazendo 
também com que mesmo a distância, nós 

alunos, nos interagirmos com os outros 
através dos trabalhos em grupos. 

Ainda no 4o. Período fui aprovada no 
concurso estadual como especialista 

em educação 

Facilitou a possibilidade de se adquirir um 
curso superior.so superior. 

Poder realizar um sonHo de infância e 
ser um Engenheiro Civil 

Assuntos atuais Possibilidade de me formar, e exercer 
a profissão. 

Comprometimento Me foi possível estudar nas horas que 
eu tinha tempo. 

Desenvolvimento da autonomia As explicações sobre os diversos 
componentes curriculares foram 

super acessíveis, EXCETO Cálculo 
Diferencial e Integral. 

A variedade de assuntos e matérias 
tratadas. 

Flexibilidade e autonomia que o 
ensino proporcionou, devido à correria 

do dia a dia 

Vendas O acesso imediato aos corpos 
docentes e administrativos 

Conseguir concluir uma graduação de uma 
maneira mais fácil para mim, tanto 

financeiramente, quanto na prática. Pois 
podia assistir as aulas e fazer atividades 

nos meus horários disponíveis 

A interação de alguns professores, foi 
excepcional o coordenador do curso 

de música muito bom 
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Atendimento da coordenação Diversidade de conteúdos na área 

Praticidade A preparação para concurso. Algumas 
das questões apontadas nos 

concursos eram sobre assuntos 
tratados durante as aulas 

principalmente do Dr. Alessandro, Dra. 
Débora e do Prof. Hugo. 

Incentivo a pesquisa e formação contínua. Ponto principal foi o apoio que a 
equipe do grupo UNIS oferece para a 

gente. 

Facilidade de acesso e disponibilidade. A estrutura do curso 

Flexibilidade de estudos, por conta de ser 
EaD 

Liberdade para administrar o tempo 
pra estudar 

Mobilidade interagir com pessoas de várias ares 
da música 

Ser ead Interatividade 

Seriedade Ser EaD 

Qualificação do corpo docente Curso que da pra atuar em diversas 
áreas 

Quando fiz o curso, era realmente exigido 
uma aprendizagem significativa,para mim 

foi um diferencial, pois tinha outras 
faculdades, muito mais baratas e com o 

mesmo curso. 

As aulas estarem 100% de acordo 
com o guia de estudos 

Organizou e acrescentou conhecimento. Responsabilidade, o carinho que tive, 
dedicação do corpo docente, muito 

prestativo e atencioso com os 
discentes 

Teoria e disciplinas Desenvolvimento tanto pessoal 
quanto profissional. 

Além da exigência e qualidade do curso, a 
empatia dos atendentes, desde os tutores 

até o coordenador, foi magnífica. Fui o 
primeiro a me formar no polo Inhapim 

segundo os responsáveis por aqui. O curso 
é sem comparação. Estão de Parabéns, 

super indico. 

Estudar no horário que eu estava 
disposta 

Foi o Pic ele sendo realizado no decorrer do 
curso e NÃO precisar fazer monografia e 

nem Tcc 

O apoio maravilhoso que tive da 
professora e tutora Andy)a e Tutora 

Andy(Andreia) 

Excelência em tudo A possibilidade de fazer em qualquer 
lugar 

Material didático Grade curricular 

conhecimento geral. Flexibilidade / Forma de avaliar 

Bons professores Desenvolver novas ferramentas de 
trabalho 
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Por ser um curso EAD PRATICIDADE 

As aulas por vídeo Que o curso ele é uma Administração 
enxuta e proporciona um 

ensinamento bom, para que 
possamos exercer a profissão de 

forma sensata. 
Ter autonomia no processo de aprendizado Qualidade 

 


