






































Nº
1 5,26
2 5,37
3 4,86
4 5,06

Nº
1 5,48

2 5,23

3 5,53

4 5,32

5 5,51

6 5,55

7 4,95

8 4,98

ENFERMAGEM - BACHARELADO

Média Geral das Avaliações
Item Avaliado Qtde. Alunos Nota Total Média

Data:Avaliação Institucional - Alunos
FADEP

Período Letivo: 2019/2

21/11/2019

Hora: 13:50:35

Usuário: NRE\cpa.fadep

Gestão Institucional e Apoio Discente 137 7.539,00
Infraestrutura Física e Tecnológica 137 11.640,00

Ensino, Pesquisa e Extensão 135 6.146,00
A Coordenação do Curso 135 2.878,00

O curso apresenta boa relação entre teoria e prática? 135 740,00

As metodologias de ensino favorecem sua capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente? 134 701,00

Ensino, Pesquisa e Extensão
Item Avaliado Qtde. Alunos Nota Total

As referências bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino contribuem para seus estudos e aprendizagens? 135 744,00

O estágio supervisionado proporciona experiências diversificadas para a sua formação e favorece a sua inserção no mercado de trabalho? 108 599,00

As atividades práticas realizadas possibilitam relacionar os conteúdos do curso com a profissão? 135 747,00

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

135 718,00

O curso oferece oportunidade de iniciação à pesquisa científica? 129 639,00

O curso oportuniza políticas, programas, ações em benefícios da sustentabilidade socioambiental? 130 647,00



Data:Avaliação Institucional - Alunos
FADEP

Período Letivo: 2019/2

21/11/2019

Hora: 13:50:35

Usuário: NRE\cpa.fadep

42 5,20Sinto-me seguro dentro da IES? 135 702,00

Data:Avaliação Institucional - Alunos
FADEP

Período Letivo: 2019/2

21/11/2019

Hora: 13:50:35

Usuário: NRE\cpa.fadep

Nº
26 5,32

27 5,13

28 5,29

29 5,03

30 5,55

31 5,27

32 4,82

33 4,94

34 4,07

35 5,06

36 5,15

37 5,26

38 5,24

39 4,18

40 5,34

41 5,16

A bibliografia básica e complementar disponível na biblioteca física atendem as necessidades do curso? 136 724,00

A bibliografia básica e complementar disponíveis na biblioteca virtual atendem as necessidades do curso? 136 698,00

Infraestrutura Física e Tecnológica
Item Avaliado Qtde. Alunos Nota Total

A biblioteca possui espaço adequado à utilização dos alunos? 137 760,00

O funcionamento e infraestrutura dos Laboratórios/Núcleo/Escritório Modelo, são satisfatórios? 135 711,00

O atendimento e o sistema de empréstimo da biblioteca física atendem as necessidades do aluno? 134 709,00

O sistema de acesso à biblioteca virtual atende às necessidades do aluno? 135 679,00

O Portal do Aluno é de fácil acesso e apresenta boa funcionalidade? 136 553,00

O ambiente físico (acústica, climatização, carteiras, equipamentos de vídeo e som) da sala de aula é satisfatório? 136 688,00

Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas são adequados ao curso e à quantidade de alunos? 136 655,00

O site institucional apresenta de forma atualizada as informações necessárias para a comunicação com as comunidades interna e externa? 132 652,00

O ambiente físico da sala/espaço para atendimento ao discente é satisfatório? 135 707,00

A limpeza, higiene, qualidade dos alimentos/serviços oferecidos pela (s) cantina(s) são satisfatórios? 135 564,00

O ambiente físico da área de convivência é satisfatório? 136 700,00

O ambiente físico do auditório é satisfatório? 136 715,00

A manutenção e limpeza da IES (banheiros, áreas de convivência, laboratórios, salas de aula, dentre outros) são satisfatórias? 136 726,00

As condições de acessibilidade da instituição são satisfatórias? 135 697,00





Data:Avaliação Institucional - Alunos
FADEP

Período Letivo: 2019/2

21/11/2019

Hora: 13:51:04

Usuário: NRE\cpa.fadep

Nº
10 5,51

11 5,53

12 5,45

13 5,66

O coordenador (a) está disponível em horários previstos para orientação acadêmica dos alunos e para solucionar problemas? 118 650,00

O coordenador (a) orienta e esclarece as dúvidas relativas ao curso e à profissão? 118 652,00

A Coordenação do Curso
Item Avaliado Qtde. Alunos Nota Total

O coordenador (a) incentiva a participação dos alunos nas atividades acadêmicas (Extensão, PIBIC, Monitoria, visitas técnicas, semanas acadêmicas, etc.)? 119 648,00

O coordenador (a) possui bom relacionamento com os alunos? 119 673,00
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FISIOTERAPIA

FISIOTERAPIA - BACHARELADO

D ata:Avaliação Ins�tucional - Alunos
FADEP

Período Le�vo: 2019/2

21/11/2019

H o ra: 13:52:29

Usuário : NRE\cpa.fadep

Nº

1 5,43

2 5,26

3 5,59

4 5,15

5 5,38

6 5,54

7 4,91

8 4,90

9 4,26

O curso apresenta boa relação entre teoria e prá�ca? 141 766,00

As metodologias de ensino favorecem sua capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente? 141 742,00

Ensino, Pesquisa e Extensão
Item Avaliado Qtde. Alunos Nota Total

As referências bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino contribuem para seus estudos e aprendizagens? 140 753,00

O estágio supervisionado proporciona experiências diversificadas para a sua formação e favorece a sua inserção no mercado de trabalho? 113 626,00

As a�vidades prá�cas realizadas possibilitam relacionar os conteúdos do curso com a profissão? 141 788,00

A coordenação de curso e/ou equipe de professores oferecem oportunidades para os estudantes par�ciparem de programas, projetos ou 
a�vidades de extensão universitária internos e/ou externos à ins�tuição?

141 726,00

A Ins�tuição oportuniza a�vidades de internacionalização (intercâmbio, mobilidade acadêmica, cooperação internacional, oferta de 
língua estrangeira) aos alunos?

133 566,00

O curso oferece oportunidade de iniciação à pesquisa cien�fica? 130 638,00

O curso oportuniza polí�cas, programas, ações em bene�cios da sustentabilidade socioambiental? 135 662,00

Nº

14 4,73

15 4,96

16 5,11

17 4,93

18 4,95

19 5,16

20 5,26

21 5,08

22 5,01

23 5,09

24 5,20

25 5,04

Gestão Ins�tucional e Apoio Discente
Item Avaliado Qtde. Alunos Nota Total

A secretaria acadêmica é acessível aos estudantes e existem respostas das demandas geradas pelos alunos? 140 716,00

O setor financeiro é acessível aos estudantes e existem respostas das demandas geradas pelos alunos? 140 690,00

A reitoria/direção geral é acessível aos estudantes e existem respostas das demandas geradas pelos alunos? 139 658,00

A direção acadêmica é acessível aos estudantes e existem respostas das demandas geradas pelos alunos? 139 690,00

Os serviços oferecidos pelos setores responsáveis por Estágios ou Internato são sa�sfatórios? 114 600,00

Considero que os setores de atendimento ao discente funcionam de forma sa�sfatória? 136 691,00

A ouvidoria atende aos estudantes e existem respostas das demandas geradas pelos alunos? 136 673,00

As monitorias de disciplinas oferecidas contribuem com o processo de aprendizagem? 128 660,00

Existe ampla divulgação das informações ins�tucionais? 138 717,00

A avaliação ins�tucional ajuda a tornar a Ins�tuição melhor? 140 706,00

Sou conhecedor do Apoio Psicopedagógico que a Ins�tuição oferece? 128 641,00

Os serviços oferecidos pela reprografia são sa�sfatórios? 119 606,00
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Nº

26 5,50

27 5,02

28 5,48

29 5,01

30 5,67

31 5,42

32 5,13

33 4,90

34 3,72

35 4,85

36 5,17

37 5,29

38 5,29

39 4,02

40 5,29

41 5,05

42 5,21

A bibliografia básica e complementar disponível na biblioteca �sica atendem as necessidades do curso? 139 764,00

A bibliografia básica e complementar disponíveis na biblioteca virtual atendem as necessidades do curso? 140 703,00

Infraestrutura Física e Tecnológica
Item Avaliado Qtde. Alunos Nota Total

A biblioteca possui espaço adequado à u�lização dos alunos? 141 799,00

O funcionamento e infraestrutura dos Laboratórios/Núcleo/Escritório Modelo, são sa�sfatórios? 140 759,00

O atendimento e o sistema de emprés�mo da biblioteca �sica atendem as necessidades do aluno? 141 772,00

O sistema de acesso à biblioteca virtual atende às necessidades do aluno? 140 701,00

O Portal do Aluno é de fácil acesso e apresenta boa funcionalidade? 140 521,00

O ambiente �sico (acús�ca, clima�zação, carteiras, equipamentos de vídeo e som) da sala de aula é sa�sfatório? 141 684,00

Os ambientes e equipamentos des�nados às aulas prá�cas são adequados ao curso e à quan�dade de alunos? 141 723,00

O site ins�tucional apresenta de forma atualizada as informações necessárias para a comunicação com as comunidades interna e 
externa?

138 676,00

O ambiente �sico da sala/espaço para atendimento ao discente é sa�sfatório? 140 741,00

A limpeza, higiene, qualidade dos alimentos/serviços oferecidos pela (s) can�na(s) são sa�sfatórios? 140 563,00

O ambiente �sico da área de convivência é sa�sfatório? 141 729,00

O ambiente �sico do auditório é sa�sfatório? 141 746,00

Sinto-me seguro dentro da IES? 140 730,00

A manutenção e limpeza da IES (banheiros, áreas de convivência, laboratórios, salas de aula, dentre outros) são sa�sfatórias? 141 746,00

As condições de acessibilidade da ins�tuição são sa�sfatórias? 140 707,00
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Aluno x Professor

Nº

43 5,53

44 5,42

45 5,33

46 5,40

47 5,45

48 5,37

49 5,44

50 5,46

51 5,51

52 5,47

53 5,53

Data:Avaliação Institucional 
FADEP

Período Letivo: 2019/2

14/2/2020

Hora: 14:08:16

Usuário: NRE\cpa.fadep

Análise Geral

Item Avaliado Qtde. Alunos Nota Total Desvio Média

Apresenta e discute o plano de ensino no início do semestre? 140 5.687,00 0,96

Segue o planejamento proposto no plano de ensino, de forma clara e organizada? 140 5.592,00 1,02

Ins�ga a discussão do conteúdo de forma mo�vadora e desafiadora? 140 5.480,00 1,12

Comunica de forma clara as formas e os critérios de avaliação? 140 5.562,00 1,07

Formula avaliação coerente com as aulas? 140 5.589,00 1,05

Promove a inter-relação do conhecimento da disciplina com outras disciplinas e\ou outras áreas? 140 5.521,00 1,14

Estabelece relação entre teoria e prá�ca profissional? 140 5.586,00 1,09

Realiza feedback das avaliações? 140 5.590,00 1,05

Demonstra conhecimento e segurança acerca da disciplina/módulo? 140 5.676,00 0,99

Relaciona-se bem com os alunos, sendo acessível nos horários das aulas? 140 5.629,00 1,04

É pontual com o início e término das aulas? 140 5.679,00 0,98

Análise por Curso
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MEDICINA
MEDICINA - BACHARELADO

Nº

1 4,33

2 4,36

3 4,68

4 3,69

5 4,59

6 3,94

7 3,37

8 3,40

9 2,39

O curso apresenta boa relação entre teoria e prá�ca? 239 1.035,00

As metodologias de ensino favorecem sua capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente? 237 1.034,00

Ensino, Pesquisa e Extensão
Item Avaliado Qtde. Alunos Nota Total

As referências bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino contribuem para seus estudos e aprendizagens? 238 1.092,00

O estágio supervisionado proporciona experiências diversificadas para a sua formação e favorece a sua inserção no mercado de trabalho? 180 709,00

As a�vidades prá�cas realizadas possibilitam relacionar os conteúdos do curso com a profissão? 239 1.119,00

A coordenação de curso e/ou equipe de professores oferecem oportunidades para os estudantes par�ciparem de programas, projetos ou 
a�vidades de extensão universitária internos e/ou externos à ins�tuição?

239 882,00

A Ins�tuição oportuniza a�vidades de internacionalização (intercâmbio, mobilidade acadêmica, cooperação internacional, oferta de 
língua estrangeira) aos alunos?

215 514,00

O curso oferece oportunidade de iniciação à pesquisa cien�fica? 223 751,00

O curso oportuniza polí�cas, programas, ações em bene�cios da sustentabilidade socioambiental? 220 749,00

Nº

14 4,13

15 4,09

16 4,84

17 4,27

18 4,18

19 4,48

20 3,70

21 4,45

22 5,03

23 4,27

24 4,42

25 4,98

Gestão Ins�tucional e Apoio Discente
Item Avaliado Qtde. Alunos Nota Total

A secretaria acadêmica é acessível aos estudantes e existem respostas das demandas geradas pelos alunos? 238 1.153,00

O setor financeiro é acessível aos estudantes e existem respostas das demandas geradas pelos alunos? 234 999,00

A reitoria/direção geral é acessível aos estudantes e existem respostas das demandas geradas pelos alunos? 231 954,00

A direção acadêmica é acessível aos estudantes e existem respostas das demandas geradas pelos alunos? 233 954,00

Os serviços oferecidos pelos setores responsáveis por Estágios ou Internato são sa�sfatórios? 132 488,00

Considero que os setores de atendimento ao discente funcionam de forma sa�sfatória? 220 979,00

A ouvidoria atende aos estudantes e existem respostas das demandas geradas pelos alunos? 205 857,00

As monitorias de disciplinas oferecidas contribuem com o processo de aprendizagem? 184 825,00

Existe ampla divulgação das informações ins�tucionais? 236 1.044,00

A avaliação ins�tucional ajuda a tornar a Ins�tuição melhor? 232 1.155,00

Sou conhecedor do Apoio Psicopedagógico que a Ins�tuição oferece? 207 1.041,00

Os serviços oferecidos pela reprografia são sa�sfatórios? 147 628,00
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Nº

26 3,66

27 4,63

28 4,51

29 4,90

30 5,17

31 4,02

32 3,36

33 4,51

34 4,68

35 4,53

36 4,59

37 4,51

38 4,84

39 3,80

40 5,40

41 4,95

42 4,74

A bibliografia básica e complementar disponível na biblioteca �sica atendem as necessidades do curso? 238 870,00

A bibliografia básica e complementar disponíveis na biblioteca virtual atendem as necessidades do curso? 238 1.103,00

Infraestrutura Física e Tecnológica
Item Avaliado Qtde. Alunos Nota Total

A biblioteca possui espaço adequado à u�lização dos alunos? 240 1.240,00

O funcionamento e infraestrutura dos Laboratórios/Núcleo/Escritório Modelo, são sa�sfatórios? 240 964,00

O atendimento e o sistema de emprés�mo da biblioteca �sica atendem as necessidades do aluno? 237 1.070,00

O sistema de acesso à biblioteca virtual atende às necessidades do aluno? 238 1.166,00

O Portal do Aluno é de fácil acesso e apresenta boa funcionalidade? 241 1.128,00

O ambiente �sico (acús�ca, clima�zação, carteiras, equipamentos de vídeo e som) da sala de aula é sa�sfatório? 241 1.092,00

Os ambientes e equipamentos des�nados às aulas prá�cas são adequados ao curso e à quan�dade de alunos? 241 810,00

O site ins�tucional apresenta de forma atualizada as informações necessárias para a comunicação com as comunidades interna e 
externa?

234 1.055,00

O ambiente �sico da sala/espaço para atendimento ao discente é sa�sfatório? 227 1.098,00

A limpeza, higiene, qualidade dos alimentos/serviços oferecidos pela (s) can�na(s) são sa�sfatórios? 240 911,00

O ambiente �sico da área de convivência é sa�sfatório? 241 1.106,00

O ambiente �sico do auditório é sa�sfatório? 241 1.088,00

Sinto-me seguro dentro da IES? 239 1.134,00

A manutenção e limpeza da IES (banheiros, áreas de convivência, laboratórios, salas de aula, dentre outros) são sa�sfatórias? 240 1.296,00

As condições de acessibilidade da ins�tuição são sa�sfatórias? 235 1.164,00
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MEDICINA
Aluno x Professor

Nº

43 5,22

44 5,09

45 5,00

46 5,19

47 5,32

48 5,28

49 5,35

50 5,32

51 5,55

52 5,31

53 5,47

Data:Avaliação Institucional 
FADEP

Período Letivo: 2019/2

14/2/2020

Hora: 14:09:49

Usuário: NRE\cpa.fadep

Análise Geral

Item Avaliado Qtde. Alunos Nota Total Desvio Média

Apresenta e discute o plano de ensino no início do semestre? 241 6.633,00 1,27

Segue o planejamento proposto no plano de ensino, de forma clara e organizada? 241 6.392,00 1,33

Ins�ga a discussão do conteúdo de forma mo�vadora e desafiadora? 241 6.326,00 1,36

Comunica de forma clara as formas e os critérios de avaliação? 241 6.597,00 1,23

Formula avaliação coerente com as aulas? 241 6.687,00 1,15

Promove a inter-relação do conhecimento da disciplina com outras disciplinas e\ou outras áreas? 241 6.638,00 1,15

Estabelece relação entre teoria e prá�ca profissional? 241 6.736,00 1,12

Realiza feedback das avaliações? 241 6.693,00 1,18

Demonstra conhecimento e segurança acerca da disciplina/módulo? 241 7.060,00 0,94

Relaciona-se bem com os alunos, sendo acessível nos horários das aulas? 241 6.749,00 1,24

É pontual com o início e término das aulas? 241 6.910,00 1,07

Análise por Curso
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NUTRIÇÃO

NUTRIÇÃO - BACHARELADO

D ata:Avaliação Ins�tucional - Alunos
FADEP

Período Le�vo: 2019/2

21/11/2019

H o ra: 13:53:44

Usuário : NRE\cpa.fadep

Nº

1 4,65

2 4,52

3 4,97

4 4,50

5 5,10

6 4,78

7 3,93

8 4,30

9 3,04A Ins�tuição oportuniza a�vidades de internacionalização (intercâmbio, mobilidade acadêmica, cooperação internacional, oferta de 
língua estrangeira) aos alunos?

26 79,00

O curso oferece oportunidade de iniciação à pesquisa cien�fica? 28 110,00

O curso oportuniza polí�cas, programas, ações em bene�cios da sustentabilidade socioambiental? 30 129,00

As referências bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino contribuem para seus estudos e aprendizagens? 31 158,00

O estágio supervisionado proporciona experiências diversificadas para a sua formação e favorece a sua inserção no mercado de trabalho? 23 110,00

As a�vidades prá�cas realizadas possibilitam relacionar os conteúdos do curso com a profissão? 31 154,00

A coordenação de curso e/ou equipe de professores oferecem oportunidades para os estudantes par�ciparem de programas, projetos ou 
a�vidades de extensão universitária internos e/ou externos à ins�tuição?

30 135,00

O curso apresenta boa relação entre teoria e prá�ca? 31 144,00

As metodologias de ensino favorecem sua capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente? 31 140,00

Ensino, Pesquisa e Extensão
Item Avaliado Qtde. Alunos Nota Total

Nº

14 4,24

15 4,37

16 4,43

17 3,90

18 4,04

19 4,25

20 4,08

21 4,31

22 3,93

23 3,88

24 4,19

25 4,37

Existe ampla divulgação das informações ins�tucionais? 27 113,00

A avaliação ins�tucional ajuda a tornar a Ins�tuição melhor? 30 131,00

Sou conhecedor do Apoio Psicopedagógico que a Ins�tuição oferece? 27 106,00

Os serviços oferecidos pela reprografia são sa�sfatórios? 24 93,00

Os serviços oferecidos pelos setores responsáveis por Estágios ou Internato são sa�sfatórios? 25 102,00

Considero que os setores de atendimento ao discente funcionam de forma sa�sfatória? 29 125,00

A ouvidoria atende aos estudantes e existem respostas das demandas geradas pelos alunos? 28 113,00

As monitorias de disciplinas oferecidas contribuem com o processo de aprendizagem? 24 102,00

A secretaria acadêmica é acessível aos estudantes e existem respostas das demandas geradas pelos alunos? 30 133,00

O setor financeiro é acessível aos estudantes e existem respostas das demandas geradas pelos alunos? 30 117,00

A reitoria/direção geral é acessível aos estudantes e existem respostas das demandas geradas pelos alunos? 29 123,00

A direção acadêmica é acessível aos estudantes e existem respostas das demandas geradas pelos alunos? 30 131,00

Gestão Ins�tucional e Apoio Discente
Item Avaliado Qtde. Alunos Nota Total
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NUTRIÇÃO

Nº

26 4,61

27 4,16

28 4,48

29 4,29

30 5,23

31 4,71

32 4,13

33 4,73

34 3,65

35 4,16

36 4,58

37 4,94

38 4,61

39 4,03

40 5,00

41 4,71

42 4,87Sinto-me seguro dentro da IES? 31 151,00

A manutenção e limpeza da IES (banheiros, áreas de convivência, laboratórios, salas de aula, dentre outros) são sa�sfatórias? 31 155,00

As condições de acessibilidade da ins�tuição são sa�sfatórias? 31 146,00

O ambiente �sico da sala/espaço para atendimento ao discente é sa�sfatório? 31 143,00

A limpeza, higiene, qualidade dos alimentos/serviços oferecidos pela (s) can�na(s) são sa�sfatórios? 31 125,00

O ambiente �sico da área de convivência é sa�sfatório? 31 142,00

O ambiente �sico do auditório é sa�sfatório? 31 153,00

O Portal do Aluno é de fácil acesso e apresenta boa funcionalidade? 31 113,00

O ambiente �sico (acús�ca, clima�zação, carteiras, equipamentos de vídeo e som) da sala de aula é sa�sfatório? 31 129,00

Os ambientes e equipamentos des�nados às aulas prá�cas são adequados ao curso e à quan�dade de alunos? 31 128,00

O site ins�tucional apresenta de forma atualizada as informações necessárias para a comunicação com as comunidades interna e 
externa?

30 142,00

A biblioteca possui espaço adequado à u�lização dos alunos? 31 162,00

O funcionamento e infraestrutura dos Laboratórios/Núcleo/Escritório Modelo, são sa�sfatórios? 31 146,00

O atendimento e o sistema de emprés�mo da biblioteca �sica atendem as necessidades do aluno? 31 139,00

O sistema de acesso à biblioteca virtual atende às necessidades do aluno? 31 133,00

A bibliografia básica e complementar disponível na biblioteca �sica atendem as necessidades do curso? 31 143,00

A bibliografia básica e complementar disponíveis na biblioteca virtual atendem as necessidades do curso? 31 129,00

Infraestrutura Física e Tecnológica
Item Avaliado Qtde. Alunos Nota Total
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NUTRIÇÃO
Aluno x Professor

Nº

43 5,35

44 5,04

45 5,00

46 5,08

47 4,99

48 5,07

49 5,15

50 5,01

51 5,19

52 5,11

53 5,16

Data:Avaliação Institucional 
FADEP

Período Letivo: 2019/2

14/2/2020

Hora: 14:11:38

Usuário: NRE\cpa.fadep

Análise Geral

Item Avaliado Qtde. Alunos Nota Total Desvio Média

Apresenta e discute o plano de ensino no início do semestre? 31 840,00 1,23

Segue o planejamento proposto no plano de ensino, de forma clara e organizada? 31 797,00 1,48

Ins�ga a discussão do conteúdo de forma mo�vadora e desafiadora? 31 790,00 1,45

Comunica de forma clara as formas e os critérios de avaliação? 31 802,00 1,48

Formula avaliação coerente com as aulas? 31 779,00 1,58

Promove a inter-relação do conhecimento da disciplina com outras disciplinas e\ou outras áreas? 31 801,00 1,39

Estabelece relação entre teoria e prá�ca profissional? 31 813,00 1,40

Realiza feedback das avaliações? 31 787,00 1,53

Demonstra conhecimento e segurança acerca da disciplina/módulo? 31 820,00 1,34

Relaciona-se bem com os alunos, sendo acessível nos horários das aulas? 31 808,00 1,48

É pontual com o início e término das aulas? 31 815,00 1,47

Análise por Curso
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ODONTOLOGIA - BACHARELADO

D ata:Avaliação Ins�tucional - Alunos
FADEP

Período Le�vo: 2019/2

21/11/2019

H o ra: 13:54:16

Usuário : NRE\cpa.fadep

Nº

1 4,16

2 4,62

3 4,43

4 4,28

5 5,43

6 4,96

7 3,89

8 3,97

9 3,93

O curso apresenta boa relação entre teoria e prá�ca? 37 154,00

As metodologias de ensino favorecem sua capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente? 37 171,00

Ensino, Pesquisa e Extensão
Item Avaliado Qtde. Alunos Nota Total

As referências bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino contribuem para seus estudos e aprendizagens? 37 201,00

O estágio supervisionado proporciona experiências diversificadas para a sua formação e favorece a sua inserção no mercado de trabalho? 25 124,00

As a�vidades prá�cas realizadas possibilitam relacionar os conteúdos do curso com a profissão? 37 164,00

A coordenação de curso e/ou equipe de professores oferecem oportunidades para os estudantes par�ciparem de programas, projetos ou 
a�vidades de extensão universitária internos e/ou externos à ins�tuição?

36 154,00

A Ins�tuição oportuniza a�vidades de internacionalização (intercâmbio, mobilidade acadêmica, cooperação internacional, oferta de 
língua estrangeira) aos alunos?

28 110,00

O curso oferece oportunidade de iniciação à pesquisa cien�fica? 28 109,00

O curso oportuniza polí�cas, programas, ações em bene�cios da sustentabilidade socioambiental? 29 115,00

Nº

14 4,24

15 4,24

16 4,57

17 4,57

18 4,51

19 4,43

20 4,33

21 4,44

22 5,06

23 4,75

24 4,54

25 5,14

Gestão Ins�tucional e Apoio Discente
Item Avaliado Qtde. Alunos Nota Total

A secretaria acadêmica é acessível aos estudantes e existem respostas das demandas geradas pelos alunos? 37 169,00

O setor financeiro é acessível aos estudantes e existem respostas das demandas geradas pelos alunos? 37 169,00

A reitoria/direção geral é acessível aos estudantes e existem respostas das demandas geradas pelos alunos? 37 157,00

A direção acadêmica é acessível aos estudantes e existem respostas das demandas geradas pelos alunos? 37 157,00

Os serviços oferecidos pelos setores responsáveis por Estágios ou Internato são sa�sfatórios? 24 104,00

Considero que os setores de atendimento ao discente funcionam de forma sa�sfatória? 36 160,00

A ouvidoria atende aos estudantes e existem respostas das demandas geradas pelos alunos? 37 167,00

As monitorias de disciplinas oferecidas contribuem com o processo de aprendizagem? 28 124,00

Existe ampla divulgação das informações ins�tucionais? 37 168,00

A avaliação ins�tucional ajuda a tornar a Ins�tuição melhor? 36 185,00

Sou conhecedor do Apoio Psicopedagógico que a Ins�tuição oferece? 31 157,00

Os serviços oferecidos pela reprografia são sa�sfatórios? 20 95,00
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Nº

26 4,22

27 4,68

28 4,14

29 4,49

30 5,32

31 4,59

32 3,78

33 4,00

34 3,24

35 4,59

36 4,78

37 4,97

38 4,76

39 4,05

40 5,35

41 4,89

42 4,46

A bibliografia básica e complementar disponível na biblioteca �sica atendem as necessidades do curso? 37 156,00

A bibliografia básica e complementar disponíveis na biblioteca virtual atendem as necessidades do curso? 37 173,00

Infraestrutura Física e Tecnológica
Item Avaliado Qtde. Alunos Nota Total

A biblioteca possui espaço adequado à u�lização dos alunos? 37 197,00

O funcionamento e infraestrutura dos Laboratórios/Núcleo/Escritório Modelo, são sa�sfatórios? 37 170,00

O atendimento e o sistema de emprés�mo da biblioteca �sica atendem as necessidades do aluno? 37 153,00

O sistema de acesso à biblioteca virtual atende às necessidades do aluno? 37 166,00

O Portal do Aluno é de fácil acesso e apresenta boa funcionalidade? 37 120,00

O ambiente �sico (acús�ca, clima�zação, carteiras, equipamentos de vídeo e som) da sala de aula é sa�sfatório? 37 170,00

Os ambientes e equipamentos des�nados às aulas prá�cas são adequados ao curso e à quan�dade de alunos? 37 140,00

O site ins�tucional apresenta de forma atualizada as informações necessárias para a comunicação com as comunidades interna e 
externa?

36 144,00

O ambiente �sico da sala/espaço para atendimento ao discente é sa�sfatório? 33 157,00

A limpeza, higiene, qualidade dos alimentos/serviços oferecidos pela (s) can�na(s) são sa�sfatórios? 37 150,00

O ambiente �sico da área de convivência é sa�sfatório? 37 177,00

O ambiente �sico do auditório é sa�sfatório? 35 174,00

Sinto-me seguro dentro da IES? 37 165,00

A manutenção e limpeza da IES (banheiros, áreas de convivência, laboratórios, salas de aula, dentre outros) são sa�sfatórias? 37 198,00

As condições de acessibilidade da ins�tuição são sa�sfatórias? 37 181,00
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Aluno x Professor

Nº

43 5,35

44 5,04

45 5,00

46 5,08

47 4,99

48 5,07

49 5,15

50 5,01

51 5,19

52 5,11

53 5,16

D ata:

Avaliação Ins�tucional 
FADEP

Período Le�vo: 2019/2

14/2/2020

H o ra: 14:11:38

Usuário : NRE\cpa.fadep

Análise Geral

Item Avaliado Qtde. Alunos Nota Total Desvio Média

Apresenta e discute o plano de ensino no início do semestre? 31 840,00 1,23

Segue o planejamento proposto no plano de ensino, de forma clara e organizada? 31 797,00 1,48

Ins�ga a discussão do conteúdo de forma mo�vadora e desafiadora? 31 790,00 1,45

Comunica de forma clara as formas e os critérios de avaliação? 31 802,00 1,48

Formula avaliação coerente com as aulas? 31 779,00 1,58

Promove a inter-relação do conhecimento da disciplina com outras disciplinas e\ou outras áreas? 31 801,00 1,39

Estabelece relação entre teoria e prá�ca profissional? 31 813,00 1,40

Realiza feedback das avaliações? 31 787,00 1,53

Demonstra conhecimento e segurança acerca da disciplina/módulo? 31 820,00 1,34

Relaciona-se bem com os alunos, sendo acessível nos horários das aulas? 31 808,00 1,48

É pontual com o início e término das aulas? 31 815,00 1,47

Análise por Curso
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PEDAGOGIA - LICENCIATURA

D ata:Avaliação Ins�tucional - Alunos
FADEP

Período Le�vo: 2019/2

21/11/2019

H o ra: 13:54:49

Usuário : NRE\cpa.fadep

Nº

1 5,38

2 5,23

3 5,43

4 5,20

5 5,46

6 5,48

7 5,32

8 5,37

9 4,28

O curso apresenta boa relação entre teoria e prá�ca? 40 215,00

As metodologias de ensino favorecem sua capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente? 40 209,00

Ensino, Pesquisa e Extensão
Item Avaliado Qtde. Alunos Nota Total

As referências bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino contribuem para seus estudos e aprendizagens? 41 224,00

O estágio supervisionado proporciona experiências diversificadas para a sua formação e favorece a sua inserção no mercado de trabalho? 40 219,00

As a�vidades prá�cas realizadas possibilitam relacionar os conteúdos do curso com a profissão? 40 217,00

A coordenação de curso e/ou equipe de professores oferecem oportunidades para os estudantes par�ciparem de programas, projetos ou 
a�vidades de extensão universitária internos e/ou externos à ins�tuição?

41 213,00

A Ins�tuição oportuniza a�vidades de internacionalização (intercâmbio, mobilidade acadêmica, cooperação internacional, oferta de 
língua estrangeira) aos alunos?

40 171,00

O curso oferece oportunidade de iniciação à pesquisa cien�fica? 41 218,00

O curso oportuniza polí�cas, programas, ações em bene�cios da sustentabilidade socioambiental? 41 220,00

Nº

14 4,53

15 4,75

16 5,05

17 4,50

18 4,51

19 4,86

20 5,11

21 4,78

22 5,08

23 4,94

24 4,98

25 4,85

Gestão Ins�tucional e Apoio Discente
Item Avaliado Qtde. Alunos Nota Total

A secretaria acadêmica é acessível aos estudantes e existem respostas das demandas geradas pelos alunos? 40 202,00

O setor financeiro é acessível aos estudantes e existem respostas das demandas geradas pelos alunos? 40 180,00

A reitoria/direção geral é acessível aos estudantes e existem respostas das demandas geradas pelos alunos? 40 181,00

A direção acadêmica é acessível aos estudantes e existem respostas das demandas geradas pelos alunos? 40 190,00

Os serviços oferecidos pelos setores responsáveis por Estágios ou Internato são sa�sfatórios? 37 189,00

Considero que os setores de atendimento ao discente funcionam de forma sa�sfatória? 40 191,00

A ouvidoria atende aos estudantes e existem respostas das demandas geradas pelos alunos? 39 176,00

As monitorias de disciplinas oferecidas contribuem com o processo de aprendizagem? 37 180,00

Existe ampla divulgação das informações ins�tucionais? 40 199,00

A avaliação ins�tucional ajuda a tornar a Ins�tuição melhor? 40 194,00

Sou conhecedor do Apoio Psicopedagógico que a Ins�tuição oferece? 38 193,00

Os serviços oferecidos pela reprografia são sa�sfatórios? 36 178,00
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Nº

26 5,15

27 4,95

28 5,08

29 4,95

30 5,38

31 4,73

32 4,79

33 4,60

34 3,56

35 3,85

36 4,63

37 4,90

38 4,68

39 4,17

40 5,39

41 4,95

42 4,88

A bibliografia básica e complementar disponível na biblioteca �sica atendem as necessidades do curso? 40 206,00

A bibliografia básica e complementar disponíveis na biblioteca virtual atendem as necessidades do curso? 39 193,00

Infraestrutura Física e Tecnológica
Item Avaliado Qtde. Alunos Nota Total

A biblioteca possui espaço adequado à u�lização dos alunos? 40 215,00

O funcionamento e infraestrutura dos Laboratórios/Núcleo/Escritório Modelo, são sa�sfatórios? 40 189,00

O atendimento e o sistema de emprés�mo da biblioteca �sica atendem as necessidades do aluno? 40 203,00

O sistema de acesso à biblioteca virtual atende às necessidades do aluno? 40 198,00

O Portal do Aluno é de fácil acesso e apresenta boa funcionalidade? 41 146,00

O ambiente �sico (acús�ca, clima�zação, carteiras, equipamentos de vídeo e som) da sala de aula é sa�sfatório? 41 158,00

Os ambientes e equipamentos des�nados às aulas prá�cas são adequados ao curso e à quan�dade de alunos? 38 182,00

O site ins�tucional apresenta de forma atualizada as informações necessárias para a comunicação com as comunidades interna e 
externa?

40 184,00

O ambiente �sico da sala/espaço para atendimento ao discente é sa�sfatório? 41 192,00

A limpeza, higiene, qualidade dos alimentos/serviços oferecidos pela (s) can�na(s) são sa�sfatórios? 41 171,00

O ambiente �sico da área de convivência é sa�sfatório? 41 190,00

O ambiente �sico do auditório é sa�sfatório? 41 201,00

Sinto-me seguro dentro da IES? 41 200,00

A manutenção e limpeza da IES (banheiros, áreas de convivência, laboratórios, salas de aula, dentre outros) são sa�sfatórias? 41 221,00

As condições de acessibilidade da ins�tuição são sa�sfatórias? 41 203,00
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Aluno x Professor

Nº

43 5,52

44 5,38

45 5,38

46 5,31

47 5,29

48 5,42

49 5,48

50 5,38

51 5,48

52 5,48

53 5,50

D ata:Avaliação Ins�tucional 
FADEP

Período Le�vo: 2019/2

14/2/2020

H o ra: 14:14:18

Usuário : NRE\cpa.fadep

Análise Geral

Item Avaliado Qtde. Alunos Nota Total Desvio Média

Apresenta e discute o plano de ensino no início do semestre? 40 1.611,00 0,99

Segue o planejamento proposto no plano de ensino, de forma clara e organizada? 40 1.570,00 1,05

Ins�ga a discussão do conteúdo de forma mo�vadora e desafiadora? 40 1.570,00 1,04

Comunica de forma clara as formas e os critérios de avaliação? 40 1.551,00 1,18

Formula avaliação coerente com as aulas? 40 1.544,00 1,22

Promove a inter-relação do conhecimento da disciplina com outras disciplinas e\ou outras áreas? 40 1.584,00 1,03

Estabelece relação entre teoria e prá�ca profissional? 40 1.600,00 0,98

Realiza feedback das avaliações? 40 1.559,00 1,11

Demonstra conhecimento e segurança acerca da disciplina/módulo? 40 1.599,00 1,01

Relaciona-se bem com os alunos, sendo acessível nos horários das aulas? 40 1.594,00 1,06

É pontual com o início e término das aulas? 40 1.601,00 1,00

Análise por Curso
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PSICOLOGIA - FORMAÇÃO DO PSICÓLOGO

D ata:Avaliação Ins�tucional - Alunos
FADEP

Período Le�vo: 2019/2

21/11/2019

H o ra: 13:55:17

Usuário : NRE\cpa.fadep

Nº

1 5,27

2 4,93

3 5,18

4 4,75

5 5,33

6 5,34

7 4,42

8 4,33

9 3,39

O curso apresenta boa relação entre teoria e prá�ca? 170 896,00

As metodologias de ensino favorecem sua capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente? 171 843,00

Ensino, Pesquisa e Extensão
Item Avaliado Qtde. Alunos Nota Total

As referências bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino contribuem para seus estudos e aprendizagens? 171 911,00

O estágio supervisionado proporciona experiências diversificadas para a sua formação e favorece a sua inserção no mercado de trabalho? 163 870,00

As a�vidades prá�cas realizadas possibilitam relacionar os conteúdos do curso com a profissão? 171 885,00

A coordenação de curso e/ou equipe de professores oferecem oportunidades para os estudantes par�ciparem de programas, projetos ou 
a�vidades de extensão universitária internos e/ou externos à ins�tuição?

169 802,00

A Ins�tuição oportuniza a�vidades de internacionalização (intercâmbio, mobilidade acadêmica, cooperação internacional, oferta de 
língua estrangeira) aos alunos?

163 553,00

O curso oferece oportunidade de iniciação à pesquisa cien�fica? 164 725,00

O curso oportuniza polí�cas, programas, ações em bene�cios da sustentabilidade socioambiental? 166 719,00

Nº

14 4,31

15 4,39

16 4,71

17 4,37

18 4,41

19 4,86

20 4,97

21 4,60

22 4,75

23 4,60

24 4,70

25 4,89

Gestão Ins�tucional e Apoio Discente
Item Avaliado Qtde. Alunos Nota Total

A secretaria acadêmica é acessível aos estudantes e existem respostas das demandas geradas pelos alunos? 164 773,00

O setor financeiro é acessível aos estudantes e existem respostas das demandas geradas pelos alunos? 169 738,00

A reitoria/direção geral é acessível aos estudantes e existem respostas das demandas geradas pelos alunos? 160 689,00

A direção acadêmica é acessível aos estudantes e existem respostas das demandas geradas pelos alunos? 160 703,00

Os serviços oferecidos pelos setores responsáveis por Estágios ou Internato são sa�sfatórios? 160 795,00

Considero que os setores de atendimento ao discente funcionam de forma sa�sfatória? 167 768,00

A ouvidoria atende aos estudantes e existem respostas das demandas geradas pelos alunos? 152 671,00

As monitorias de disciplinas oferecidas contribuem com o processo de aprendizagem? 148 720,00

Existe ampla divulgação das informações ins�tucionais? 166 780,00

A avaliação ins�tucional ajuda a tornar a Ins�tuição melhor? 167 817,00

Sou conhecedor do Apoio Psicopedagógico que a Ins�tuição oferece? 154 731,00

Os serviços oferecidos pela reprografia são sa�sfatórios? 119 547,00
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Nº

26 5,10

27 5,01

28 5,03

29 4,94

30 5,53

31 5,32

32 5,04

33 4,69

34 3,71

35 4,80

36 5,18

37 5,30

38 5,22

39 3,98

40 5,40

41 5,11

42 5,13

A bibliografia básica e complementar disponível na biblioteca �sica atendem as necessidades do curso? 168 857,00

A bibliografia básica e complementar disponíveis na biblioteca virtual atendem as necessidades do curso? 165 827,00

Infraestrutura Física e Tecnológica
Item Avaliado Qtde. Alunos Nota Total

A biblioteca possui espaço adequado à u�lização dos alunos? 171 945,00

O funcionamento e infraestrutura dos Laboratórios/Núcleo/Escritório Modelo, são sa�sfatórios? 164 872,00

O atendimento e o sistema de emprés�mo da biblioteca �sica atendem as necessidades do aluno? 168 845,00

O sistema de acesso à biblioteca virtual atende às necessidades do aluno? 165 815,00

O Portal do Aluno é de fácil acesso e apresenta boa funcionalidade? 171 635,00

O ambiente �sico (acús�ca, clima�zação, carteiras, equipamentos de vídeo e som) da sala de aula é sa�sfatório? 171 821,00

Os ambientes e equipamentos des�nados às aulas prá�cas são adequados ao curso e à quan�dade de alunos? 169 852,00

O site ins�tucional apresenta de forma atualizada as informações necessárias para a comunicação com as comunidades interna e 
externa?

167 784,00

O ambiente �sico da sala/espaço para atendimento ao discente é sa�sfatório? 168 877,00

A limpeza, higiene, qualidade dos alimentos/serviços oferecidos pela (s) can�na(s) são sa�sfatórios? 169 673,00

O ambiente �sico da área de convivência é sa�sfatório? 168 870,00

O ambiente �sico do auditório é sa�sfatório? 171 906,00

Sinto-me seguro dentro da IES? 171 877,00

A manutenção e limpeza da IES (banheiros, áreas de convivência, laboratórios, salas de aula, dentre outros) são sa�sfatórias? 171 924,00

As condições de acessibilidade da ins�tuição são sa�sfatórias? 164 838,00
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Aluno x Professor

Nº

43 5,35

44 5,04

45 5,00

46 5,08

47 4,99

48 5,07

49 5,15

50 5,01

51 5,19

52 5,11

53 5,16

D ata:

Avaliação Ins�tucional 
FADEP

Período Le�vo: 2019/2

14/2/2020

H o ra: 14:11:38

Usuário : NRE\cpa.fadep

Análise Geral

Item Avaliado Qtde. Alunos Nota Total Desvio Média

Apresenta e discute o plano de ensino no início do semestre? 31 840,00 1,23

Segue o planejamento proposto no plano de ensino, de forma clara e organizada? 31 797,00 1,48

Ins�ga a discussão do conteúdo de forma mo�vadora e desafiadora? 31 790,00 1,45

Comunica de forma clara as formas e os critérios de avaliação? 31 802,00 1,48

Formula avaliação coerente com as aulas? 31 779,00 1,58

Promove a inter-relação do conhecimento da disciplina com outras disciplinas e\ou outras áreas? 31 801,00 1,39

Estabelece relação entre teoria e prá�ca profissional? 31 813,00 1,40

Realiza feedback das avaliações? 31 787,00 1,53

Demonstra conhecimento e segurança acerca da disciplina/módulo? 31 820,00 1,34

Relaciona-se bem com os alunos, sendo acessível nos horários das aulas? 31 808,00 1,48

É pontual com o início e término das aulas? 31 815,00 1,47

Análise por Curso


























