
CPA- COMISSÃO PRÓPRIA 
DE AVALIAÇÃO

RESULTADOS DA 
AVALIAÇÃO DE 
INFRAESTRUTURA 
E SERVIÇOS PELOS 
DISCENTES - 2019/1

As condições de infraestrutura e recursos das SALAS DE AULA são adequadas, 
considerando:
 

As condições de infraestrutura dos LABORATÓRIOS DE ENSINO são adequadas, 
considerando:

 

As condições de infraestrutura da SALA DE MULTIMEIOS são adequadas, 
considerando: 

As condições de infraestrutura dos LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA são 
adequadas, considerando:

As condições de infraestrutura da BIBLIOTECA são adequadas, considerando:

 

As condições de infraestrutura dos AUDITÓRIOS são adequadas, 
considerando:

 
O serviço prestado pela CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ALUNO quanto à 
Secretaria Acadêmica é adequado, considerando:

 

O serviço prestado pela CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ALUNO quanto ao 
Financeiro é adequado, considerando:

 

O serviço prestado pela CENTRAL DE ATENDIMENTO através do 03000178585 
é adequado, considerando:

 

A qualidade do atendimento na recepção da SALA DOS PROFESSORES é satisfatória.

 

A qualidade do atendimento pelos assistentes dos cursos na COORDENAÇÃO 
é satisfatória.

 

A qualidade do atendimento pelo NÚCLEO DE APOIO AOS ESTÁGIOS é satisfatória.

 

A qualidade do atendimento pela INSPETORIA é satisfatória.

 

Os serviços de MANUTENÇÃO e LIMPEZA do Campus são adequados.

 

Os serviços de XEROX são adequados quanto ao atendimento e qualidade 
do produto oferecido.

 

Os serviços dos RESTAURANTES e LANCHONETES são adequados, considerando:

 

O PORTAL ACADÊMICO (TOTVS) atende suas necessidades, considerando:

O SITE INSTITUCIONAL - ÁREA DO ALUNO atende suas necessidades, 
considerando:

RESULTADOS  
POR CURSO
DISCENTE AVALIA 
COORDENADOR 
2020 - 2o SEMESTRE

CURSO/EIXO ADESÃO
ADMINISTRAÇÃO 44%

BIOMEDICINA 34%

EIXO 23%

ENFERMAGEM 35%

FARMÁCIA 44%

FISIOTERAPIA 28%

MEDICINA 27%

NUTRIÇÃO 25%

PEDAGOGIA 38%

PSICOLOGIA 31%

TECNOLOGIA EM GESTÃO HOSPITALAR 54%

TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA 46%

Avaliação segundo escala que varia de:  
1 “Discordo Totalmente” a 5 “Concordo Totalmente”.

ADMINISTRAÇÃO MÉDIA PONDERADA
O coordenador mantém um canal de comunicação para contato 
com os alunos.

4.76

O coordenador relaciona-se de maneira atenciosa e respeitosa 
com os alunos.

4.86

O coordenador possui iniciativas proativas, inovadoras e de 
decisão perante ao curso.

4.14

O coordenador responde adequadamente às demandas do 
curso.

4.43

Caso você tenha retornado às atividades presenciais (práticas ou 
estágios), o coordenador ofereceu apoio e orientações necessárias 
para o bom desenvolvimento das atividades, dentro dos protoco-
los definidos. (Não se aplica para cursos que não envolvam ativi-
dades práticas ou de estágio presenciais)

4.50

BIOMEDICINA MÉDIA PONDERADA
O coordenador mantém um canal de comunicação para contato 
com os alunos.

4.77

O coordenador relaciona-se de maneira atenciosa e respeitosa 
com os alunos.

4.90

O coordenador possui iniciativas proativas, inovadoras e de 
decisão perante ao curso.

4.37

O coordenador responde adequadamente às demandas do 
curso.

4.65

Caso você tenha retornado às atividades presenciais (práticas ou 
estágios), o coordenador ofereceu apoio e orientações necessárias 
para o bom desenvolvimento das atividades, dentro dos protoco-
los definidos. (Não se aplica para cursos que não envolvam ativi-
dades práticas ou de estágio presenciais)

4.53

EIXO MÉDIA PONDERADA
O coordenador das disciplinas de Eixo mantém um canal de 
comunicação para contato com os alunos.

4.09

O coordenador das disciplinas de Eixo relaciona-se de maneira 
atenciosa e respeitosa com os alunos.

4.54

O coordenador das disciplinas de Eixo responde adequadamen-
te às demandas dos alunos.

4.36

Caso você tenha retornado às atividades presenciais (aulas 
práticas), o coordenador das disciplinas de Eixo ofereceu apoio 
e orientações necessárias para o bom desenvolvimento das 
atividades, dentro dos protocolos definidos.

4.83

ENFERMAGEM MÉDIA PONDERADA
O coordenador mantém um canal de comunicação para contato 
com os alunos.

3.47

O coordenador relaciona-se de maneira atenciosa e respeitosa 
com os alunos.

3.85

O coordenador possui iniciativas proativas, inovadoras e de 
decisão perante ao curso.

3.34

O coordenador responde adequadamente às demandas do 
curso.

3.64

Caso você tenha retornado às atividades presenciais (práticas ou 
estágios), o coordenador ofereceu apoio e orientações neces-
sárias para o bom desenvolvimento das atividades, dentro dos 
protocolos definidos. (Não se aplica para cursos que não envol-
vam atividades práticas ou de estágio presenciais)

3.53

FARMÁCIA MÉDIA PONDERADA
O coordenador mantém um canal de comunicação para contato 
com os alunos.

4.04

O coordenador relaciona-se de maneira atenciosa e respeitosa 
com os alunos.

4.00

O coordenador possui iniciativas proativas, inovadoras e de 
decisão perante ao curso.

3.70

O coordenador responde adequadamente às demandas do 
curso.

3.64

Caso você tenha retornado às atividades presenciais (práticas ou 
estágios), o coordenador ofereceu apoio e orientações neces-
sárias para o bom desenvolvimento das atividades, dentro dos 
protocolos definidos. (Não se aplica para cursos que não envol-
vam atividades práticas ou de estágio presenciais)

4.00

FISIOTERAPIA MÉDIA PONDERADA
O coordenador mantém um canal de comunicação para contato 
com os alunos.

3.61

O coordenador relaciona-se de maneira atenciosa e respeitosa 
com os alunos.

4.33

O coordenador possui iniciativas proativas, inovadoras e de 
decisão perante ao curso.

3.69

O coordenador responde adequadamente às demandas do 
curso.

3.94

Caso você tenha retornado às atividades presenciais (práticas ou 
estágios), o coordenador ofereceu apoio e orientações neces-
sárias para o bom desenvolvimento das atividades, dentro dos 
protocolos definidos. (Não se aplica para cursos que não envol-
vam atividades práticas ou de estágio presenciais)

3.78

MEDICINA MÉDIA PONDERADA
O coordenador mantém um canal de comunicação para contato 
com os alunos.

2.85

O coordenador relaciona-se de maneira atenciosa e respeitosa 
com os alunos.

3.37

O coordenador possui iniciativas proativas, inovadoras e de 
decisão perante ao curso.

2.76

O coordenador responde adequadamente às demandas do 
curso.

2.78

Caso você tenha retornado às atividades presenciais (práticas ou 
estágios), o coordenador ofereceu apoio e orientações neces-
sárias para o bom desenvolvimento das atividades, dentro dos 
protocolos definidos. (Não se aplica para cursos que não envol-
vam atividades práticas ou de estágio presenciais)

3.12

NUTRIÇÃO MÉDIA PONDERADA
O coordenador mantém um canal de comunicação para contato 
com os alunos.

4.42

O coordenador relaciona-se de maneira atenciosa e respeitosa 
com os alunos.

4.68

O coordenador possui iniciativas proativas, inovadoras e de 
decisão perante ao curso.

4.24

O coordenador responde adequadamente às demandas do 
curso.

4.51

Caso você tenha retornado às atividades presenciais (práticas ou 
estágios), o coordenador ofereceu apoio e orientações neces-
sárias para o bom desenvolvimento das atividades, dentro dos 
protocolos definidos. (Não se aplica para cursos que não envol-
vam atividades práticas ou de estágio presenciais)

4.32

PEDAGOGIA MÉDIA PONDERADA
O coordenador mantém um canal de comunicação para contato 
com os alunos.

4.59

O coordenador relaciona-se de maneira atenciosa e respeitosa 
com os alunos.

4.56

O coordenador possui iniciativas proativas, inovadoras e de 
decisão perante ao curso.

4.50

O coordenador responde adequadamente às demandas do 
curso.

4.63

Caso você tenha retornado às atividades presenciais (práticas ou 
estágios), o coordenador ofereceu apoio e orientações neces-
sárias para o bom desenvolvimento das atividades, dentro dos 
protocolos definidos. (Não se aplica para cursos que não envol-
vam atividades práticas ou de estágio presenciais)

4.26

PSICOLOGIA MÉDIA PONDERADA
O coordenador mantém um canal de comunicação para contato 
com os alunos.

4.05

O coordenador relaciona-se de maneira atenciosa e respeitosa 
com os alunos.

4.33

O coordenador possui iniciativas proativas, inovadoras e de 
decisão perante ao curso.

3.50

O coordenador responde adequadamente às demandas do 
curso.

3.99

Caso você tenha retornado às atividades presenciais (práticas ou 
estágios), o coordenador ofereceu apoio e orientações neces-
sárias para o bom desenvolvimento das atividades, dentro dos 
protocolos definidos. (Não se aplica para cursos que não envol-
vam atividades práticas ou de estágio presenciais)

3.83

SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA MÉDIA PONDERADA
O coordenador mantém um canal de comunicação para contato 
com os alunos.

4.18

O coordenador relaciona-se de maneira atenciosa e respeitosa 
com os alunos.

4.82

O coordenador possui iniciativas proativas, inovadoras e de 
decisão perante ao curso.

4.30

O coordenador responde adequadamente às demandas do 
curso.

4.39

Caso você tenha retornado às atividades presenciais (práticas ou 
estágios), o coordenador ofereceu apoio e orientações neces-
sárias para o bom desenvolvimento das atividades, dentro dos 
protocolos definidos. (Não se aplica para cursos que não envol-
vam atividades práticas ou de estágio presenciais)

4.19

TECNOLOGIA EM GESTÃO HOSPITALAR MÉDIA PONDERADA
O coordenador mantém um canal de comunicação para contato 
com os alunos.

4.18

O coordenador relaciona-se de maneira atenciosa e respeitosa 
com os alunos.

4.40

O coordenador possui iniciativas proativas, inovadoras e de 
decisão perante ao curso.

3.97

O coordenador responde adequadamente às demandas do 
curso.

4.20

Caso você tenha retornado às atividades presenciais (práticas ou 
estágios), o coordenador ofereceu apoio e orientações neces-
sárias para o bom desenvolvimento das atividades, dentro dos 
protocolos definidos. (Não se aplica para cursos que não envol-
vam atividades práticas ou de estágio presenciais)

4.00
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As condições de infraestrutura e recursos das SALAS DE AULA são adequadas, 
considerando:
 

As condições de infraestrutura dos LABORATÓRIOS DE ENSINO são adequadas, 
considerando:

 

As condições de infraestrutura da SALA DE MULTIMEIOS são adequadas, 
considerando: 

As condições de infraestrutura dos LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA são 
adequadas, considerando:

As condições de infraestrutura da BIBLIOTECA são adequadas, considerando:

 

As condições de infraestrutura dos AUDITÓRIOS são adequadas, 
considerando:

 
O serviço prestado pela CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ALUNO quanto à 
Secretaria Acadêmica é adequado, considerando:

 

O serviço prestado pela CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ALUNO quanto ao 
Financeiro é adequado, considerando:

 

O serviço prestado pela CENTRAL DE ATENDIMENTO através do 03000178585 
é adequado, considerando:

 

A qualidade do atendimento na recepção da SALA DOS PROFESSORES é satisfatória.

 

A qualidade do atendimento pelos assistentes dos cursos na COORDENAÇÃO 
é satisfatória.

 

A qualidade do atendimento pelo NÚCLEO DE APOIO AOS ESTÁGIOS é satisfatória.

 

A qualidade do atendimento pela INSPETORIA é satisfatória.

 

Os serviços de MANUTENÇÃO e LIMPEZA do Campus são adequados.

 

Os serviços de XEROX são adequados quanto ao atendimento e qualidade 
do produto oferecido.

 

Os serviços dos RESTAURANTES e LANCHONETES são adequados, considerando:

 

O PORTAL ACADÊMICO (TOTVS) atende suas necessidades, considerando:

O SITE INSTITUCIONAL - ÁREA DO ALUNO atende suas necessidades, 
considerando:


