
ANÁLISE GERAL DAS AVALIAÇÕES

Média Geral das Avaliações

Nº Item Avaliado Qtde. 
Funcionários

Nota 
Total Desvio Média Qtde.

Nota 1
Qtde.
Nota 2

Qtde.
Nota 3

Qtde.
Nota 4

Qtde.
Nota 5

Qtde.
Nota 6

1 Ensino, Pesquisa e Extensão 160 3.501,00 1,62 4,44 73 49 80 118 196 273

2 A Coordenação do Curso 160 2.980,00 1,51 4,72 39 34 44 108 127 279

3 Gestão Institucional e Apoio Discente 160 6.442,00 1,63 4,43 129 112 130 231 343 510

4 Infraestrutura Tecnológica 160 4.457,00 1,38 4,70 44 36 87 173 260 348

Nº Item Avaliado Qtde. 
Funcionários

Nota 
Total Desvio Média Qtde.

Nota 1
Qtde.
Nota 2

Qtde.
Nota 3

Qtde.
Nota 4

Qtde.
Nota 5

Qtde.
Nota 6

1 O curso apresenta boa relação entre teoria e prática profissional? 159 657,00 1,53 4,13 16 9 22 36 43 33

2 As metodologias de ensino favorecem sua capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente? 160 719,00 1,36 4,49 7 10 15 34 53 41

3 As atividades práticas realizadas possibilitam relacionar os conteúdos do curso com a profissão? 158 706,00 1,58 4,47 12 11 18 22 40 55

4 A coordenação de curso e/ou equipe de professores oferecem oportunidade para os estudantes participarem de programas, projetos ou 
atividades de extensão universitária interno e/ou externos à instituição?

153 568,00 1,85 3,71 32 14 20 23 28 36

5 As referências bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino contribuem para seus estudos e aprendizagens? 159 851,00 1,26 5,35 6 5 5 3 32 108
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Funcionários

Nota 
Total Desvio Média Qtde.

Nota 1
Qtde.
Nota 2

Qtde.
Nota 3

Qtde.
Nota 4

Qtde.
Nota 5

Qtde.
Nota 6

6 O coordenador(a) está disponível em horários previstos para orientação acadêmica dos alunos e para solucionar problemas? 156 777,00 1,33 4,98 5 6 9 26 31 79

7 O coordenador(a) orienta e esclarece as dúvidas relativas ao curso e à profissão? 160 754,00 1,42 4,71 7 9 13 29 38 64

8 O coordenador(a) incentiva a participação dos alunos nas atividades acadêmicas (Extensão, PIBIC, Monitoria, visitas técnicas, semanas 
acadêmicas, etc?)?

155 649,00 1,78 4,19 21 15 11 27 29 52

9 O coordenador(a) possui bom relacionamento com os alunos? 160 800,00 1,34 5,00 6 4 11 26 29 84

Nº Item Avaliado Qtde. 
Funcionários

Nota 
Total Desvio Média Qtde.

Nota 1
Qtde.
Nota 2

Qtde.
Nota 3

Qtde.
Nota 4

Qtde.
Nota 5

Qtde.
Nota 6

10 A reitoria/direção geral é acessível aos estudantes e existem respostas das demandas geradas pelos alunos? 159 680,00 1,57 4,28 13 15 15 31 42 43

11 A direção acadêmica é acessível aos estudantes e existem respostas das demandas geradas pelos alunos? 160 719,00 1,50 4,49 10 10 21 19 50 50

12 A secretaria acadêmica é acessível aos estudantes e existem respostas das demandas geradas pelos alunos? 160 753,00 1,44 4,71 8 8 16 20 47 61

13 O setor financeiro é acessível aos estudantes e existem respostas das demandas geradas pelos alunos? 157 713,00 1,56 4,54 9 14 14 27 32 61

14 A ouvidoria atende aos estudantes e existem respostas das demandas geradas pelos alunos? 145 618,00 1,60 4,26 14 11 13 33 33 41

15 Os serviços oferecidos pelos setores responsáveis por Estágios ou Internato são satisfatórios? 90 362,00 1,78 4,02 13 9 9 18 14 27

16 Os setores de atendimento ao discente funcionam de forma satisfatória? 152 677,00 1,51 4,45 10 8 21 26 38 49
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17 Sou conhecedor do Apoio Psicopedagógico que a Instituição oferece? 126 495,00 2,01 3,93 28 14 6 12 23 43

18 Existe ampla divulgação das informações institucionais? 158 651,00 1,67 4,12 18 17 11 35 36 41

19 A avaliação institucional ajuda a tornar a Instituição melhor? 148 774,00 1,33 5,23 6 6 4 10 28 94

Nº Item Avaliado Qtde. 
Funcionários

Nota 
Total Desvio Média Qtde.

Nota 1
Qtde.
Nota 2

Qtde.
Nota 3

Qtde.
Nota 4

Qtde.
Nota 5

Qtde.
Nota 6

20 A bibliografia disponíveis na biblioteca virtual atendem as necessidades do curso? 158 770,00 1,42 4,87 7 5 18 17 35 76

21 O site institucional apresenta de forma atualizada as informações necessárias para a comunicação com as comunidades interna e externa? 156 727,00 1,39 4,66 9 3 18 24 50 52

22 O Portal do Aluno é de fácil acesso e apresenta boa funcionalidade? 159 799,00 1,26 5,03 3 7 12 17 42 78

23 As ferramentas tecnológicas oferecidas para o desenvolvimento da aprendizagem no Regime de Especial de Aprendizagem Remota (REAR) 
atenderam foram satisfatórias?

158 720,00 1,35 4,56 7 7 15 38 44 47

24 O acesso e às ferramentas disponibilizadas para o Regime de Especial de Aprendizagem Remota (REAR) se deu de forma satisfatória? 159 713,00 1,35 4,48 8 8 12 44 45 42

25 O volume de atividades aplicadas no Regime de Especial de Aprendizagem Remota (REAR) foi satisfatório? 158 728,00 1,43 4,61 10 6 12 33 44 53

Nº Item Avaliado Qtde. 
Funcionários

Nota 
Total Desvio Média
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QUESTÃO ABERTA
Solicitação  do P-fies que a instituição ainda não aderiu e outros formas de financiamento estudantil para o aluno. 

A instituição em si é ótima! Mas precisa melhorar muito em questão de deixar o aluno perdido em horário.

Precisamos de mais comunicação da coordenadora cris que chegou agora na instituição. 

acho que a IES poderia fornecer mais materiais para estudo como o roteiro do laboratório deve ser de cada aluno, eles entregam para ler e depois pega novamente. Acho isso bem errado! Deveríamos ter os roteiros impressos para cada aluno. Apenas essa sugestão 

Avaliado com critérios atuais, pois, ainda estamos iniciando uma longa jornada de aprendizagem como estudante e da própria instituição . 

Acho que a faculdade deve proporcionar mais oportunidades externas com os alunos, como acompanhamentos com professores médicos nos hospitais e realizar mais práticas de habilidades médicas. 

A Faculdade ainda está em processo de adaptação, então é comum termos certas dificuldades. O maior ponto que precisa ser melhorado é a comunicação, a sinceridade sobre os horários, mudanças e datas. As vezes houve prejuízos devido aos avisos dados de última hora e 
mudanças repentinas. 

Então, podemos observar que alguns docente não possui domínio sobre o conteúdo ministrado, pois não faz parte de sua formação acadêmica, sendo assim, nos discentes somos prejudicados na nossa evolução.     

Entendo que a pandemia prejudicou o nosso ano acadêmico, porém, é evidente a falta de planejamento e estrutura da faculdade para a recepção dos alunos nesse momento de volta as aulas, as práticas que estão sendo dadas estão aquém do necessário, com uma carga horária 
ínfima e preocupante, principalmente em HAM.

Melhoria das aulas práticas urgente. 

A única insatisfação é a falta de tutoria efetiva. Muitas vezes alguns alunos estudam conteúdos, mas depois nas aulas praticas percebem que não estudaram o suficiente, pois os objetivos, muitas vezes não ficam "universais" para todos. Em algumas aulas práticas, muitos 
professores acrescentam conteúdo fora do nosso alcance e nos deixam inseguros e frustrados por ñ sabermos se são ou ñ obrigatórios.

A instituição possui uma ótima forma de diálogo, é acessível aos alunos, só deixa a desejar quanto aos projetos de extensão. Os professores nesse semestre estão em sintonia e muito mais produtivos em relação ao semestre passado. 

A Faculdade tem se esforçado bastante para nos trazer um bom ensino. Precisa melhorar com alguns professores...

Eu acho que a faculdade poderia investir mais em atividades no campo, como em ubs e hospitais, haha visto que todas com a mesma metalógia aplicam inclusive com o advento da pandemia, visto isso vejo certo atraso 

❤

Durante essa pandemia admito admirar a luta dos professores, porém, as palestras não estão sendo coerentes ao APG e suas práticas o que está fazendo com que tenhamos muita dificuldade em aprender de acordo com nossa metodologia, já que é uma linha: APG, prática e 
palestra. 
Peço encarecidamente que a faculdade tenha ciência e veja o que pode fazer para nos auxiliar a obter mais conhecimento. 

Bom, acredito que todos os docentes estão para oferecer o melhor, mas em alguns casos, os mesmos, não tem domínio do conteudo ministrado, e nos dicentes sem a evolução devida sobre o conhecimento.

Ok

Falta organizacao em todos os aspectos, falta retorno de demanda, falta lincar aulas teoricas com palestras em todas as disciplinas que seria muito importante para o fexamento do raciocinio da semana estudado em apg tambem, palestras com especialistas no assunto abordado 
na semana em apg, melhorar organizacao da plataforma (canvas).

O acervo de livros na biblioteca virtual deveria aumentar, dessa forma,  atenderia a necessidade dos alunos.

Em relação aos assuntos estudados precisam ser formulados melhor, de forma contínua o assunto de neuro foi estudado todo fora de ordem o que prejudicou muito o aprendizado.

Deveríamos ser mais direcionados ao que estudar, isso faz toda a diferença. Sabemos que a modalidade em PBL do grupo Afya é muito bom, porém estudar sem norte é muito ruim. Quando se tem um bom direcionamento do que realmente estudar, abre a mente e deixa agente 
motivado a estudar mais e mais.

A instituição ésta muito desorganizada  não conseguem montar um horário fixo para os alunos se programa. Alguns professores Estão deslocados, lecionando disciplinas que ñ tem conhecimento.
A metodologia e extremamente prejudicial ao aluno, colocando sobre ele a total responsabilidade de aprender sem aulas.
Os laboratórios de bioquímica e anatomia estão sem direcionamento.

Pouquíssimo tempo de prova e laboratórios mal organizados prejudicam muito a faculdade, além dos professores da APG, muitas vezes, não terem domínio dos conteúdos ministrados. 
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Eu acho que por a instituição está no começo de um desenvolvimento tem pontos positivos e negativos, mas eu, e muitos colegas, gostaríamos de um quadro de profissionais mais amplo e preparado, pois sabemos que a instituição tem condição para tal.

Acredito que a instituição como um todo tem MUITO o que melhorar. Desde questão de ensino, estrutura, ouvidoria, professores, disciplina, material disponibilizados, acessibilidade, entender e priorizar alunos. 
A questão é ouvir as inúmeras reclamações de praticamente 97% dos alunos e EXECUTAR as melhoras. 
Acontece que só tomam as decisões e nos alunos somos obrigados a concordar. 

Avaliação  - contéudo extenso para ser ministrado em uma prova com poucas questões e pouco tempo de duração, sendo assim mal temos tempo de ler a questão, quanto mais "puxar da memória" o contéudo a fim de associar/assimilar a questão.
Matéria de prova somente dada em APG, sem que antes tenha o link laboratório-palestra - insuficiente para o processo de aprendizagem.
Falta de acesso aos laboratóri

Primeiramente a instituição deve melhorar a comunicação sobre o calendário escolar letivo e seguir o máximo a programação estabelecida. Segundo, a instituição deve procurar melhorar seu quadro de professores( professores relacionado diretamente com a área de assistência 
a saúde, pois assim eles poderão melhor ligação do assunto estudado com a pratica medica).
 outro ponto é abertura do ambulatório

Pra mim tá tudo ótimo em relação a isso, queria aproveitar e falar sobre outras coisas, que seria o estacionamento e sobre o grupo do segundo período no whats eu não sou uma das pessoas autorizadas a fala nele, e quem tem o poder de falar não me representa, não estou 
falando das representantes, sim dos outros alunos abestados. Só isso mesmo, amo todos os profs e colaboradores bjus.

A IES deve oferecer meios de comunicação de informações acadêmicas aos alunos  sem que haja o intermédio do Representante de turma.  Atualmente está sendo feito via Wattszap da turma e o professo/cordenador envia a mensagem para o representante da turma e o mesmo 
repassa para os demais.

o site da Facimpa precisa ser atualizado em tempo real com postagens e informações diárias porque somente o WhatsApp não é um meio oficial para compartilhar informações de estudo/trabalho principalmente vindo de uma instituição particular e de respeito. O prédio novo 
também está precisando de um bebedor no primeiro piso para estar acessível aos alunos durante aula

A facimpa poderia oferecer condições melhores de financiamento do curso. E aderir ao P - FIES.
para que os alunos possam financiar o curso que e bastante oneroso. 

Oferecer fraldario para as mamãe E espaço para amamentação. 

A Instituição nem fala sobre monitorias e não consigo verificar qualquer empenho nisso. Simplesmente estou no terceiro período, indo para o quarto sem qualquer posicionamento quanto às monitorias, aos laboratórios de aulas práticas. A nova estrutura do prédio reflete o 
problema: a instituição não parece estar empenhada EM AULAS PRÁTICAS! E por fim, POR DEUS, QUEREMOS PROFESSORES BONS! MÉDICOS!!!!
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