
Resultado Questionário 2021-1 

Bacharelado 

20 respostas 

138 alunos – 45 ZZD 

14,5% participação 

 

1. De modo geral, como você avalia as disciplinas que está cursando nesse 

semestre? Clique em uma das colunas para registrar a avaliação. 

 

 Aulas 
Síncronas  

Aulas 
Assíncronas 

Org. da 
disciplina 

Forma de 
avaliação 

Péssimo 0 10 0 5 

Ruim  5 5 5 15 

Regular  30 20 30 30 

Bom  50 55 40 45 

Ótimo 15 10 25 5 

 100% 100% 100% 100% 

 

2. Como você avalia a sua participação nas atividades pedagógicas não 

presenciais no curso, ao longo das primeiras semanas do semestre letivo de 

2021.1? 

 

Muito ruim 0 

Ruim  5 

Regular  30 

Boa 55 

Excelente 10 

 100% 

 

3. Como você avalia a sua situação ao longo das primeiras semanas do 

semestre letivo de 2021.1, em relação ao acesso a computadores e 

conectividade para assistir às aulas e atividades acadêmicas? 

 

Muito ruim 0 

Ruim  10 

Regular  5 

Boa 30 

Excelente 55 

 100% 

 

4. Em relação à sua saúde emocional e/ou às suas condições econômicas, 

assinale a opção que melhor corresponde a sua realidade: 



 

Passei por momentos difíceis, mais difíceis do que 
normalmente, mas estou bem nesse momento;  

45 

Estou passando por um momento difícil e ainda 
não posso dizer que me recuperei; 

30 

A pandemia não afetou nem meu estado emocional 
nem minha condição socioeconômica 

25 

 100% 

 

5. Você acha que a coordenação deve dar atenção a alguma disciplina 

específica? Qual disciplina? Por qual motivo? 

 

 - 

 

6. Atribua uma nota geral de 0-10 para o semestre corrente. 

 

0-2 0 

3-4 5 

5-6 35 

7-8 40 

9-10 20 

 100% 

 

7. Utilize esse espaço para apresentar suas observações em relação ao 

semestre 2021.1. 

 - 

 

 

Resultado Questionário 2021-1 

Licenciatura 

 

32 respostas 

259 alunos – 104 ZZD 

12,4% participação 

 

8. De modo geral, como você avalia as disciplinas que está cursando nesse 

semestre? Clique em uma das colunas para registrar a avaliação. 

 

 Aulas 
Síncronas  

Aulas 
Assíncronas 

Org. da 
disciplina 

Forma de 
avaliação 



Péssimo 0 6,2 0 6,2 

Ruim  6,2 0 0 0 

Regular  46,9 37,5 28,1 37,5 

Bom  37,5 50 65,6 50 

Ótimo 9,4 6,2 6,2 6,2 

 100% 100% 100% 100% 

 

9. Como você avalia a sua participação nas atividades pedagógicas não 

presenciais no curso, ao longo das primeiras semanas do semestre letivo de 

2021.1? 

 

Muito ruim 0 

Ruim  6,3 

Regular  34,4 

Boa 56,3 

Excelente 3,1 

 100% 

 

10. Como você avalia a sua situação ao longo das primeiras semanas do 

semestre letivo de 2021.1, em relação ao acesso a computadores e 

conectividade para assistir às aulas e atividades acadêmicas? 

 

Muito ruim 9,4 

Ruim  0 

Regular  18,8 

Boa 40,6 

Excelente 31,3 

 100% 

 

11. Em relação à sua saúde emocional e/ou às suas condições econômicas, 

assinale a opção que melhor corresponde a sua realidade: 

 

Passei por momentos difíceis, mais difíceis do que 
normalmente, mas estou bem nesse momento;  

56,3 

Estou passando por um momento difícil e ainda 
não posso dizer que me recuperei; 

37,5 

A pandemia não afetou nem meu estado emocional 
nem minha condição socioeconômica 

6,3 

 100% 

 

12. Você acha que a coordenação deve dar atenção a alguma disciplina 

específica? Qual disciplina? Por qual motivo? 

 

 - 

 

13. Atribua uma nota geral de 0-10 para o semestre corrente. 

 



0-2 3,1 

3-4 3,1 

5-6 25 

7-8 59,4 

9-10 9,4 

 100% 

 

14. Utilize esse espaço para apresentar suas observações em relação ao 

semestre 2021.1. 

 - 

 

Resultado Questionário 2021-1 

Licenciatura Noturno 

 

1 resposta 

25 alunos – 13 ZZD 

4% participação 

 

15. De modo geral, como você avalia as disciplinas que está cursando nesse 

semestre? Clique em uma das colunas para registrar a avaliação. 

 

 Aulas 
Síncronas  

Aulas 
Assíncronas 

Org. da 
disciplina 

Forma de 
avaliação 

Péssimo 0 0 0 0 

Ruim  0 0 0 0 

Regular  100 0 100 0 

Bom  0 100 0 100 

Ótimo 0 0 0 0 

 100% 100% 100% 100% 

 

16. Como você avalia a sua participação nas atividades pedagógicas não 

presenciais no curso, ao longo das primeiras semanas do semestre letivo de 

2021.1? 

 

Muito ruim 0 

Ruim  0 

Regular  100 

Boa 0 

Excelente 0 

 100% 



 

17. Como você avalia a sua situação ao longo das primeiras semanas do 

semestre letivo de 2021.1, em relação ao acesso a computadores e 

conectividade para assistir às aulas e atividades acadêmicas? 

 

Muito ruim 0 

Ruim  0 

Regular  0 

Boa 100 

Excelente 0 

 100% 

 

18. Em relação à sua saúde emocional e/ou às suas condições econômicas, 

assinale a opção que melhor corresponde a sua realidade: 

 

Passei por momentos difíceis, mais difíceis do que 
normalmente, mas estou bem nesse momento;  

100 

Estou passando por um momento difícil e ainda 
não posso dizer que me recuperei; 

0 

A pandemia não afetou nem meu estado emocional 
nem minha condição socioeconômica 

0 

 100% 

 

19. Você acha que a coordenação deve dar atenção a alguma disciplina 

específica? Qual disciplina? Por qual motivo? 

 

 - 

 

 

20. Atribua uma nota geral de 0-10 para o semestre corrente. 

 

0-2 0 

3-4 0 

5-6 0 

7-8 100 

9-10 0 

 100% 

 

21. Utilize esse espaço para apresentar suas observações em relação ao 

semestre 2021.1. 

 - 

 

 

 


