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Resultados

Na pesquisa realizada com os alunos matriculados nos cursos de pós-graduação Lato Sensu

temos o seguinte cenário:

 1.318 pesquisas enviadas;

 275 respondentes;

 Índice de participação de 21%, o que representa uma margem de erro de 5% e Nível de

Confiança de 95%.
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2020 – PESQUISA CPA PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
TOP 10 ENGAJAMENTO

CURSO PARTICIPAÇÃO

GESTÃO TRIBUTÁRIA, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 100%

SAÚDE E ESTÉTICA INTERDISCIPLINAR COM ÊNFASE EM PROCEDIMENTOS INVASIVOS 62%

PSICOTERAPIA DE ORIENTAÇÃO PSICANALÍTICA 54%

HIGIENE, INSPEÇÃO E TECNOLOGIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 54%

GESTÃO EM COMÉRCIO EXTERIOR E NEGÓCIOS INTERNACIONAIS 50%

MBA EM RECURSOS HUMANOS 47%

MBA EM GASTRONOMIA 43%

FERTILIDADE DE SOLOS E NUTRIÇÃO MINERAL DE PLANTAS 42%

ANÁLISES CLÍNICAS E TOXICOLÓGICAS 41%

BIOMEDICINA ESTÉTICA 38%

Índice de Participação
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Houve um aumento de 6% no índice de participação em relação ao ano anterior,

evidenciando um maior engajamento e interesse dos alunos na autoavaliação

institucional, o que pode ser observado pela adesão dos top 10: em 2019 o curso com

maior adesão teve 54% de participação, enquanto em 2020 observa-se Gestão

Tributária, Trabalhista e Previdenciária com 100%; Saúde e Estética Interdisciplinar

com ênfase em Procedimentos Invasivos com 62%, e os cursos Psicoterapia de

orientação Psicanalítica e Higiene, Inspeção e Tecnologia de Produtos de Origem

Animal com 54% de participação.



Avaliação do Aluno em Relação ao Corpo Docente

9,4Índice de Concordância Geral

9,7
1. Os professores demonstram ter conhecimento atualizado e domínio do
conteúdo.

9,72. Os professores expõem claramente os conteúdos abordados nas disciplinas.

9,6
4. Os professores demonstram compreensão e atendem às necessidades de
aprendizagem, disponibilizando-se para sanar dúvidas.

9,5
5. Os professores são assíduos e pontuais com o horário de início e término das
aulas.

9,7
6. O relacionamento entre os professores e alunos se dá de maneira cordial,
proporcionando um ambiente de aprendizagem produtivo.

9,47. Os professores relacionam, de forma adequada e atual, a teoria com a prática
profissional.

8,5
9. Os conteúdos desenvolvidos nas disciplinas do curso são adequadas às
necessidades de qualificação acadêmica e profissional.
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Em 2020 a pesquisa teve como objetivos (i) avaliar a atuação do corpo docente, na

perspectiva dos alunos, considerando, além dos aspectos didático-pedagógicos, a

adaptação ao novo modelo de aulas e atividades remotas, e (ii) possibilitar ao aluno

a sua autoavaliação, também considerando o novo contexto de ensino e

aprendizagem.

De forma geral, a avaliação da atuação do corpo docente foi 2% superior com

relação ao ano de 2019.

8,7
3. Os professores realizam as aulas remotas de forma dinâmica, se utilizando de
outras metodologias, além de conteúdos somente expositivos.

79%
8. Considerando o momento atual, quão satisfeito você está com as atividades de
ensino e aprendizagem proporcionadas pelas disciplinas do curso?

Índice de Satisfação



Autoavaliação do Aluno
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8,8Índice de Concordância Geral

9,5
1. Participei das aulas remotas, estando atento às explicações do professor e
contribuindo na dinâmica da aula.

8,9
2. Desenvolvi uma rotina de estudos que envolve o autoestudo, a participação
nas aulas remotas e a realização das atividades avaliativas.

3. Tenho familiaridade com a tecnologia e utilizo a internet para fazer pesquisas,
aprofundar conteúdo e explorar conteúdos complementares.

9,7

4. Quantas horas por semana você estuda, seja em casa, na biblioteca ou outros
espaços específicos?

De 0 a 1 De 2 a 4 De 5 a 7 De 8 a 10
Mais de 

10

20% 56% 14% 6% 4%



Autoavaliação do Aluno
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5. Quantos livros relacionados ao seu curso você lê durante o ano, sejam físicos
ou virtuais?

De 0 a 1 De 2 a 4 De 5 a 7 De 8 a 10
Mais de 

10

35% 49% 9% 2% 5%

6. Quantos livros, em geral, sem ser relacionados ao seu curso, você lê por ano?

De 0 a 1 De 2 a 4 De 5 a 7 De 8 a 10
Mais de 

10

26% 38% 21% 8% 7%

7. De quantos cursos, eventos e palestras relacionados à sua área de formação
você participou neste ano?

De 0 a 1 De 2 a 4 De 5 a 7 De 8 a 10
Mais de 

10

38% 41% 13% 4% 4%



Autoavaliação do Aluno
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8. Considerando a experiência com as aulas remotas e, comparando minha
percepção do ensino a distância antes da pandemia, atualmente avalio esta
modalidade de ensino de maneira positiva.

6,9

9. Após a migração do formato da metodologia de ensino e aprendizagem
devido ao contexto atual, como você avalia a sua experiência com as aulas e
atividades remotas?

Ótima Boa Regular Ruim Péssima

20% 47% 23% 7% 4%

10. Quando terminar o período de isolamento social, que formato de aulas você
gostaria de receber?

Totalmente
presencial

Metade presencial 
Metade online

Totalmente online

65% 30% 5%

11. Dentre os principais desafios que você enfrentou com relação ao ensino
remoto, na sua opinião está:

Habilidade em conciliar trabalho com estudo 35%

Organização do estudo e gestão do tempo 30%

Não identifiquei desafios significativos 19%

Habilidade em conciliar rotinas domésticas com estudo 15%

Falta de disponibilidade de recursos tecnológicos 3%
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Elaborado por:

Dra. Camilla B. R. Cochia – Head de Projetos de Governança Corporativa

Nelson A. de Mello Silva Junior – Analista de Business Intelligence

www.unicesumar.edu.br/cpa

cpa@unicesumar.edu.br

CTA GOES HERE
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