COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA

Quadro Geral de participantes da Avaliação Institucional 2021

Alunos
Professores
Funcionários

Total
410
49
23

TOTAL

482

Participação Percentual
233
743
21

70%
95,3%
91,3%

301

62,44%

Fonte: Comissão Própria de Avaliação

Em comparativos as avaliações realizadas e destacadas nos relatórios
parciais 2019 e 2020 obteve-se:

2019 2020
Acadêmicos

70%

58%

Professores

85% 83%

Técnico-Adm.

91% 79%

Baseando-nos nas respostas dos 70% dos acadêmicos participantes, nas
questões referentes a modalidade híbrida, isolamento social e pandemia
covid-19, pode-se destacar
CORPO DISCENTE

Apoio Psicológico
•

•

63% não fizeram uso desse apoio em 2021. Já em 2020 foram 76% doss
acadêmicos participantes que não tinham feito o uso desse auxílio.
16% sim, utilizaram. Houve um aumento em relação ao ano anterior.

Atividades de autocuidado
• Ouvir músicas, assistir filmes, ler livros, conversar com amigos e
familiares e prática de atividades físicas.
• 19% dos acadêmicos disseram não se preocupar com o tema;
Sobre as tecnologias
•
48% utilizam o Celular
•
40% Notebook
•
7% Tablet
•
2% precisa compartilhar com familiares
•
8% utilizam computador de mesa
Em relação a Internet na sua residência
• 28% disseram ser Regular
• 03% Ruim
• 25% Muito Boa
• 44% Boa
A respeito da transição entre Ensino Remoto e Presencial, em relação ensinoaprendizagem existe alguma coisa que lhe traga maior preocupação
• 39% Atividades práticas
• 40% Recuperação de conteúdos
• 14% Finalização do curso
•
5% Horas extra curriculares
•
2% Não tenho me preocupado

Você se adaptou ao sistema híbrido
• 36% Tive um pouco de dificuldade
• 48% Sim
• 16% Não
Acolhimento
• 37% dos acadêmicos disseram ótimo
• 18% Fraco
• 02% não precisaram desse relacionamento CTESOP/Acadêmicos
Quanto ao trabalho do Professor na condução nesse sistema
• 52% avaliaram como Bom
• 24% afirmaram ser ótima
• 21% não gostaram, considerando regular
• 03% Fraco

DOCENTES
A participação dos Docentes do CTESOP foi bastante efetiva em 2021
com mais de 95% da participação.

Membros da Comissão CPA 2021, 18 de março de 2022.

