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Vivemos tempos difíceis. Nós, como o resto do mundo, fomos pegos de 
surpresa por uma crise de proporções jamais vista desde o início do século 
passado e, obviamente não estávamos totalmente preparados para 
desmobilizar nosso campus e de uma hora para a outra e operarmos 
somente por meio da forma remota. Compreendemos o tamanho da nossa 
responsabilidade. Sabemos que quando vocês escolhem o São Lucas, 
compartilham conosco o que têm de mais precioso: o seu futuro. Por isso, 
decidimos não interromper nossas atividades e tivemos que nos adaptar 
às aulas remotas durante esse período de contingenciamento da COVID-19. 
Como toda adaptação requer paciência e dedicação, estamos trabalhando 
muito para que esta experiência seja simples e eficiente para todos. Muitas 
ações deram certo e outras precisaram de correção, mas temos certeza que 
juntos encontraremos o melhor caminho. Por isso decidimos ouvir você, nosso 
aluno, para traçar os próximos passos dessa empreitada.

Entre os dias 06 a 08 de abril, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) ouviu 302 
alunos da FSL de Caçapava, por meio de formulário online com o objetivo de 
melhor se adequar a este momento em que as aulas remotas são necessárias 
para seguirmos em frente.

Acompanhe os resultados dessa pesquisa e veja ao final do relatório as 
recomendações desta comissão.

 
Renan Gaioso Firmiano
Presidente da CPA FSL Caçapava
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PARTICIPAÇÃO DOS CURSOS – AMOSTRAS

121

ADMINISTRAÇÃO

43

FARMÁCIA

49

DIREITO

32

ODONTOLOGIA

302 
ALUNOS

TOTAL DA 
AMOSTRA

57

ENFERMAGEM
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Houve esclarecimentos por parte da instituição, coordenação e/
ou professores sobre como seriam dadas as aulas remotas. 

Acontece interação entre professores e alunos durante as aulas 
remotas. 
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Os professores são pontuais.
 

Tenho destinado o mesmo tempo das aulas presenciais para me 
dedicar às aulas remotas. 
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Os professores estão seguindo o que foi proposto na Diretriz 
sobre o que conter em uma estrutura de aula remota como 
vídeo aula, momento de estudo com o material disponibilizado, 
atividade escrita e fórum de interação.

O AVA (Blue) garante o desenvolvimento do conteúdo remoto.

7,9%
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As atividades propostas estão diretamente relacionadas ao 
conteúdo dado nas aulas remotas.

Os recursos tecnológicos adotados, pelos professores, atendem 
as propostas e necessidades das aulas teóricas remotas.

6,6%

7,9%
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Que ferramenta de comunicação, dentre as abaixo relacionadas, 
você tem utilizado no seu curso com mais frequência?

Você se sente satisfeito com as aulas teóricas remotas, visando a 
continuação do calendário acadêmico?

7,9%

6,6%



CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO:

• A última questão era aberta, um espaço aonde o aluno poderia deixar 
sugestão, elogiar, comentar e indicar melhoria. Neste espaço tivemos 140 
respostas.
 

• Os apontamentos aparecem, na questão aberta, de formas pontuais, o que 
facilita as intervenções de forma corretiva.
 

• A maioria dos apontamentos se deu em torno da quantidade de atividades e/
ou excesso de atividades mais elaboradas, considerando o tempo de aula.
 

• Fica claro que os alunos entendem que estão matriculados em cursos na 
modalidade a distância, sendo que a maioria se mostrou favorável às aulas 
remotas e entendem este momento diferenciado.
 
A CPA apresentou para cada coordenação de curso para apresentação 
detalhada dos resultados.


