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89,5%
Docentes [34 de 38]

Grau de Confiança - 90%
Margem de Erro - 5%

49,2%
Estudantes [298 de 606]

Grau de Confiança - 95%
Margem de Erro - 4%
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Eixos e Dimensões da Avaliação Institucional

Nota Técnica Nº 14/2014 – CGACGIES/DAES/INEP/MEC



A pesquisa de Autoavaliação da CPA – FSA do 

primeiro semestre de 2021 foi realizada entre os 

dias 24 de maio e 07 de junho, por meio de 

formulários eletrônicos do Google.

Foram apresentadas 2 perguntas de múltipla escolha, 5 perguntas

abertas – para o registro de justificativas, sugestões e críticas – e 46

perguntas de avaliação do tipo escala likert, com 6 posições: não se

aplica, duas consideradas negativas, uma neutra e duas

consideradas positivas. O ponto zero correspondeu à categoria “não

se aplica”, o ponto 3 correspondeu a “neutro” ou “não concordo e

nem discordo”.

Os pontos 1 e 2 corresponderam, respectivamente, a “discordo

totalmente” e “discordo parcialmente”; enquanto os pontos 4 e 5

corresponderam a “concordo parcialmente” e “concordo

totalmente”, nessa ordem.

Consideramos, assim, ter se aproximado da avaliação média que a

comunidade acadêmica faz da Instituição, resultado que norteia as

sugestões da CPA para a direção da FSA, visando ao aprimoramento da

excelência educacional almejada no PDI.



O ponto médio, 

“neutro”, foi 

desprezado e 

foram somados 

os pontos 

positivos (4 e 5) e 

negativos (1 e 2) 

para cada 

pergunta do 

questionário.



Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação

Dimensão 8: 
Planejamento e 
Avaliação 



Eixo 2: Desenvolvimento institucional

Dimensão 1: 
Missão e Plano de 
desenvolvimento 
institucional 

Dimensão 3: 
Responsabilidade 
Social da 
Instituição



Eixo 3: Políticas acadêmicas

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão

Avaliação do trabalho docente



Eixo 3: Políticas acadêmicas

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão

Avaliação do trabalho docente



Eixo 3: Políticas acadêmicas

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão

Atuação pedagógica do docente



Eixo 3: Políticas acadêmicas

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão

Avaliação da política extensionista

Avaliação do trabalho docente



Eixo 3: Políticas acadêmicas

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão

Avaliação da estrutura de ensino



Eixo 3: Políticas acadêmicas

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão

Avaliação da estrutura de ensino



Eixo 3: Políticas acadêmicas

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão

Avaliação da estrutura de ensino



Eixo 3: Políticas acadêmicas

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão

Apoio e formação para adaptação do 

ensino no período de distanciamento 

social



Eixo 3: Políticas acadêmicas

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão

Atuação pedagógica do estudante



Eixo 3: Políticas acadêmicas

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão

Participação dos estudantes 

nas aulas



Eixo 3: Políticas acadêmicas

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão

Experiência de ensino no 

modelo de rodizio de alunos, 

com parte dos presentes na 

faculdade, parte no ambiente 

virtual (“sistema misto”)



Eixo 3: Políticas acadêmicas

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão

Experiência de ensino no 

modelo de rodizio de alunos, 

com parte dos presentes na 

faculdade, parte no ambiente 

virtual (“sistema misto”) 



Eixo 3: Políticas acadêmicas

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão

Avaliação das aulas presenciais com transmissão mediada por tecnologia da 

informação e comunicação quanto ao cumprimento dos objetivos da disciplina

superação dos desafios surgidos com a pandemia



Eixo 3: Políticas acadêmicas

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão

Avaliação das aulas presenciais com transmissão mediada por tecnologia da 

informação e comunicação quanto ao cumprimento dos objetivos da disciplina

superação dos desafios surgidos com a pandemia



Eixo 3: Políticas acadêmicas

Dimensão 9: Políticas de Atendimentos Discentes

Principais ferramentas de comunicação dos docentes com os alunos, no período de pandemia



Eixo 3: Políticas acadêmicas

Dimensão 9: Políticas de Atendimentos Discentes

Avaliação do atendimento da 

CEAL



Eixo 3: Políticas acadêmicas

Dimensão 9: Políticas de Atendimentos Discentes

Avaliação do atendimento da 

Ouvidoria e Coordenação



Eixo 3: Políticas acadêmicas

Dimensão 9: Políticas de Atendimentos Discentes

Avaliação apoio psicopedagógico e da biblioteca



Eixo 3: Políticas acadêmicas

Dimensão 9: Políticas de Atendimentos Discentes

Avaliação do aplicativo de controle 

acadêmico

Específica para o curso de Direito. 

Avaliação da parceria com a Editora 

Saraiva



Eixo 3: Políticas acadêmicas

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade

Avaliação das estratégias de comunicação nos ambientes virtuais

Avaliação das 

estratégias de 

comunicação 

impressas



Eixo 5: Infraestrutura física

Dimensão 7: Infraestrutura física



Eixo 5: Infraestrutura física

Dimensão 7: Infraestrutura física

Infraestrutura dos laboratórios dos cursos da área de saúde



Eixo 5: Infraestrutura física

Dimensão 7: Infraestrutura física

Infraestrutura dos laboratórios dos cursos da área de saúde



A seguir, apresentamos os quadros de 

concordância geral e por cursos, para 

efeitos de comparação. Como a margem 

de erro se eleva de forma significativa, 

entendemos que qualquer análise poderia 

apresentar uma visão desvirtuada da 

realidade dos cursos considerados 

separadamente.



TODOS OS 

CURSOS



ADMINISTRAÇÃO

Média = 3,9



DIREITO

Média = 4,3



ENFERMAGEM

Média = 4,2



FARMÁCIA

Média = 4,3



ODONTO-

LOGIA

Média = 4,4



Resultados preliminares

Apresentamos a seguir os itens que receberam um percentual maior de aprovação por parte da 

comunidade discente. No conjunto, os resultados trazem um quadro de aprovação da FSA junto aos 

discentes, com ótimos índices de avaliação na maioria dos pontos avaliados e com índices 

satisfatórios nos demais pontos. Para efeito de destaque, relacionamos as questões que foram 

marcadas com o concordo parcialmente ou concordo totalmente por 85% dos respondentes ou mais. 

Elas foram em número de 10, o que balizou nosso corte para os itens que merecerem uma atenção 

especial da IES e que serão apresentados após a apresentação dos pontos positivos da Autoavaliação 

CPA 2021, primeiro semestre.

Destaque-se a boa avaliação recebida pelos docentes, que aparecem nas 3 primeiras questões mais 

bem avaliadas. 93,3% dos discentes consideram que os professores são pontuais, 91,3% disseram que 

os professores estão seguindo as diretrizes institucionais sobre a estrutura das aulas presenciais 

mediadas pelas TIC’s (aulas remotas) e 90% afirmaram que os professores apresentaram a matriz de 

ensino da disciplina logo no início do semestre; revelando o comprometimento do corpo docente com 

as políticas pedagógicas da FSA. 

Depreende-se das respostas, que esse é um dos méritos da instituição: a qualidade e o 

comprometimento de seu corpo docente. Ao lado dessa constatação, destacou-se também o trabalho e 

atendimento das coordenações dos cursos.

Pontos positivos



Resultados preliminares

Outro ponto de destaque, é a satisfação geral com as tecnologias adotadas pela 

instituição para a inovação metodológica e para a adaptação extraordinária dos 

procedimentos pedagógicos para o período de ensino-aprendizagem na pandemia do 

COVID-19. Do mesmo modo, a avalição com relação à infraestrutura física da FSA foi 

muito bem avaliada pelos discentes.

No caso específico dos discentes dos cursos da área de saúde (Enfermagem, Farmácia 

e Odontologia), foram bem avaliados o laboratório e os procedimentos de manutenção 

dos equipamentos e recursos laboratoriais; evidenciando o compromisso da IES com a 

oferta adequada das condições para o maior aproveitamento das aulas e o melhor 

aprendizado dos acadêmicos.

Por fim, ganhou destaque também, outra política pedagógica de apoio adequado aos 

discentes, desta vez, voltado ao curso de direito: foi muito bem avaliada a parceria com 

a Editora Saraiva que oferece livros físicos e um portal de atividades no ambiente virtual 

para os discentes da FSA.

Pontos positivos



Resultados preliminares

07. Os professores são pontuais 

(278 respostas positivas x 9 respostas negativas): [93,3% concordam que os professores 

são pontuais].

46. Os professores estão seguindo o que foi proposto na Diretriz sobre o que conter em uma estrutura de aula presencial mediada pelas 

tecnologias da informação (‘aula remota’), como: atividade prévia (não presencial), material para o desenvolvimento da aula, atividade pós 

aula (não presencial), saiba mais, videoaula gravada.

(265 positivas x 6 negativas) [91,3% concordam que os professores estão seguindo o que 

foi proposto na diretriz sobre o que conter em estrutura de aula presencial mediada pelas 

TIC’s (aulas remotas)].

08. Os professores apresentaram a Matriz de Ensino da disciplina (cronograma de aulas) no início do semestre.

(263 positivas x 9 negativas) [90% concordam que os professores apresentaram a Matriz de 

Ensino no início do semestre].

Pontos positivos



Resultados preliminares

32. Os laboratórios da unidade Av. da Saudade da FSA oferecem instalações e equipamentos necessários e adequados para o meu 

aprendizado.

(143 respostas positivas x 7 respostas negativas): [89,9% concordam que os laboratórios da 

unidade Av. da Saudade da FSA oferecem instalações e equipamentos necessários e 

adequados para o meu aprendizado].

45. O Google Meet garante o desenvolvimento do conteúdo das aulas presenciais com transmissão mediada por tecnologia de informação 

e comunicação (‘aulas remotas’).  

(260 positivas x 8 negativas): [89,0% concordam que o Google Meet garante o 

desenvolvimento do conteúdo das aulas presenciais com transmissão mediada por TIC’s

(Aulas remotas)].

34. A manutenção dos equipamentos e recursos dos laboratórios das 2 unidades da FSA é feita regular e adequadamente, de modo a não 

prejudicar o meu aprendizado.

(140 positivas x 4 negativas): [88,1% concordam que a manutenção dos equipamentos e 

recursos dos laboratórios das 2 unidades da FSA é feita regular e adequadamente]. 

Pontos positivos



Resultados preliminares

24. A parceria com a editora Saraiva (kit de livros e plataforma SSA) contribui para o desenvolvimento de minha aprendizagem.

(60 respostas positivas x 4 respostas negativas): [87% dos alunos do curso de direito 

concordam que a parceria com a editora Saraiva (kit de livros e plataforma SSA) contribui 

para o desenvolvimento de minha aprendizagem].

19. A coordenação do meu curso é acessível e receptiva.

(249 positivas x 18 negativas) [86,2% concorda que a coordenação do seu curso é acessível 

e receptiva].

12. O BLUE (Ambiente Virtual de Aprendizagem) tem interação amigável, facilitando a realização das atividades e o acesso aos materiais 

das aulas.

(252 positivas x 11 negativas) [86,0% concordam que o BLUE (AVA() tem interação 

amigável, facilitando a realização das atividades e o acesso aos materiais das aulas.

30. As instalações das salas de aula da FSA (Av. Saudade) são adequadas.

(247 positivas x 22 negativas) [85,2% concordam que as instalações das salas de aula da 

FSA (Av. Saudade) são adequadas].

Pontos positivos



Resultados preliminares

Além desses pontos, merecem destaques outras 

14 questões do formulário, pois receberam 

avaliação positiva (entre 80% e 84,9% dos alunos 

que responderam concordaram com elas): 

02, 04, 10, 11, 13, 16, 23, 25, 26, 27, 31, 33, 44 e 48. 

Pontos positivos



Resultados preliminares

Destacamos as 10 questões que receberam o menor índice percentual de 

concordância, que equivale a 71% de concordância ou menos. 

A questão que recebeu um menor grau de concordância foi a que avaliou o tempo relativo

de dedicação aos estudos, em comparação com os modelos tradicionais de ensino-

aprendizagem presencial (52%). Por considerarmos como uma característica do período

emergencial de adaptação do ensino-aprendizagem ao contexto da pandemia, e em

conformidade com a literatura a respeito, que aponta uma majoração do tempo dedicado

às atividades acadêmicas, resolvemos incluir uma outra questão, como a ser observado

pela instituição de ensino.

Observa-se que os pontos destacados não foram mal avaliados pela comunidade

discente. Eles são apenas os itens que receberam o menor percentual de

concordância. Como o objetivo da autoavaliação é contribuir para a melhoria

contínua e a excelência da qualidade dos serviços educacionais oferecidos, julga-

se de extrema importância que eles sejam evidenciados.

Pontos a observar



Resultados preliminares

Quanto à questão do atendimento na biblioteca física, destaca-se a importância da

qualidade nesse atendimento, porém, pontua-se que poucos foram os alunos que a

utilizaram em função das medidas adotadas para o atendimento dos protocolos de

segurança e distanciamento destinados ao enfrentamento do novo coronavírus,

responsável pela COVID-19. Como os alunos não frequentaram as instalações da FSA

ou pouco a frequentaram, o setor observou um regime de atendimento diferenciado,

restringindo seu horário de atuação. Muito provavelmente, a relativa insatisfação se

deve a essa adaptação.

Outro item que se destacou foi com relação ao atendimento aos alunos. Repete-se, ele

encontra-se em nível satisfatório, mas relativamente, dois pontos foram os que não

receberam as melhores avaliações dos discentes: o apoio pedagógico e a ouvidoria.

Quanto ao apoio pedagógico, observa-se a necessidade de melhor divulgação das

atividades do NAPP.

Pontos a observar



Resultados preliminares

O último ponto a comentar é quanto ao chamado “ensino misto”, em que parte

da sala assiste a aula presencialmente e parte assiste remotamente, em

sistema de rodízio. Os discentes apontaram que o nível de aprendizado foi

diferente, quando compararam as aulas que assistiram presencialmente e as

aulas que assistiram virtualmente; com desvantagem para a última modalidade.

Em paralelo, parte significativa dos discentes, julgou que os docentes não

estavam preparados para esse modelo de ensino misto. Some-se a isso a

relativa insatisfação com a infraestrutura técnica para as aulas no período em

que se deu de forma mista e também o fato de que uma parte significativa dos

discentes julgou que os professores não disponibilizando no BLUE (AVA) o

material/atividade pré-aula (atividade não presencial) com antecedência mínima

de uma semana, conforme orientação exigida pela reformulação da estrutura

de organização das “aulas remotas” (aulas presenciais com transmissão

mediada por tecnologia da informação e comunicação) realizada pela FSA,

após a experiência com esses modelos de aulas vivenciado no segundo

semestre de 2020.

Pontos a observar



Resultados preliminares

Observa-se, aliás, que a questão que pedia uma avaliação sobre

a nova estrutura das aulas, também foi uma das que os alunos

menos concordaram, corroborando a necessidade de

seguimento adequado, por parte dos professores, da

estruturação das aulas. Contudo, destaca-se que, no geral, os

docentes receberam ótimas avaliações dos alunos; tendo

recebido avaliação ótima, inclusive quanto ao seguimento das

diretrizes para as “aulas remotas” (questão 46). Permitindo que

se interprete esses resultados como o indicativo de um

problema pontual, que deve ser corrigido para o próximo

semestre.

Pontos a observar



Resultados preliminares

37. “Tenho destinado menos tempo para realizar as atividades e participar das ‘aulas remotas’ (aulas presenciais com transmissão mediada por tecnologia de

informação e comunicação) do que nas aulas presenciais tradicionais”.

(142 respostas positivas x 79 respostas negativas): [Apenas 52% dos discentes concordam que estão

destinando menos tempo para realizar as atividades e participar das ‘aulas remotas’ do que nas aulas

presenciais tradicionais].

21. A biblioteca física atende às minhas necessidades.

(191 positivas x 23 negativas): [Apenas 67,7% concordam que a biblioteca física atende as suas

necessidades].

20. A FSA oferece apoio psicopedagógico adequado às necessidades dos alunos.

(194 positivas x 28 negativas): [Apenas 67,8% concordam que a FSA oferece apoio psicopedagógico

adequado às necessidades dos alunos].

43. A minha aprendizagem nesse período de ambientes mistos de ensino foi adequada nos dias em que assisti as aulas no ambiente virtual.

(192 positivas x 46 negativas): [Apenas 67,8% concordam que a aprendizagem no período de ambientes

mistos de ensino foi adequada nos dias em que assistiu as aulas no ambiente virtual, e não no presencial.

41. Os professores estavam preparados para oferecer o ensino-aprendizagem no formato misto ('híbrido').

(195 positivas x 41 negativas): [Apenas 68,7% concordam que os professores estavam preparados para

oferecer o ensino-aprendizagem no formato misto ('híbrido')].

Pontos a observar



Resultados preliminares

47. Os professores estão disponibilizando no BLUE (AVA) o material/atividade pré-aula (atividade não presencial) com antecedência mínima de uma semana.

(195 respostas positivas x 54 respostas negativas): [Apenas 68,9% concordam que os professores estão

disponibilizando no BLUE (AVA) o material/atividade pré-aula (atividade não presencial) com antecedência

mínima de uma semana].

18. A Ouvidoria viabiliza efetivamente a solução das manifestações recebidas.

(193 positivas x 22 negativas): [Apenas 69,2% concordam que a Ouvidoria viabiliza efetivamente a solução

das manifestações recebidas].

52. A nova estrutura de organização das 'aulas remotas' (aulas presenciais com transmissão mediada por tecnologia da informação e comunicação) facilitou a

minha aprendizagem quando comparado com o modelo utilizado no segundo semestre de 2020.

(158 positivas x 26 negativas): [Apenas 69,9% concordam que a nova estrutura de organização das 'aulas

remotas' (aulas presenciais com transmissão mediada por tecnologia da informação e comunicação)

facilitou a minha aprendizagem quando comparado com o modelo utilizado no segundo semestre de 2020].

29. O sistema de segurança patrimonial é adequado, permitindo que me sinta seguro nas instalações da unidade Av. da Saudade da FSA.

(198 positivas x 42 negativas): [Apenas 70% concordam que o sistema de segurança patrimonial é

adequado, permitindo que me sinta seguro nas instalações da unidade Av. da Saudade da FSA].

Pontos a observar



Resultados preliminares

40. A infraestrutura técnica foi adequada para oferecer o ensino-aprendizagem no formato misto ('híbrido').

(201x35) [Apenas 71% concordam que a infraestrutura técnica foi adequada para

oferecer o ensino-aprendizagem no formato misto ('híbrido')].

03. A avaliação Institucional traz resultados que são percebidos nas ações de melhoria realizadas pela

Faculdade Santo Antônio (FSA).

(210x30) [Apenas 71,9% concordam que a avaliação Institucional traz resultados que

são percebidos nas ações de melhoria realizadas pela Faculdade Santo Antônio

(FSA)].

Pontos a observar



Eixo 1 - Planejamento e Avaliação Institucional 
Eixo 2 - Desenvolvimento institucional

Administração

- melhorias no programa e na divulgação de informações sobre estágios.

- falta de agilidade na divulgação das notas e faltas no portal do aluno (“Sou aluno”).

- não perceberam os resultados da pesquisa da CPA para a melhoria contínua dos 

cursos da FSA. Não enxergaram as mudanças.

- elogios genéricos sobre a FSA.

- uma sugestão para que se melhore a divulgação dos recursos e procedimentos da 

FSA no início das turmas.

-solicitação de mudanças nas estruturas das aulas para atender alunos trabalhadores 

e sem tempo para fazer atividades/estudar durante os dias da semana.

Apresentação das respostas às questões 
abertas por curso - Questão 6



Eixo 1 - Planejamento e Avaliação Institucional 
Eixo 2 - Desenvolvimento institucional

Administração

- melhorias no programa e na divulgação de informações sobre estágios.

- falta de agilidade na divulgação das notas e faltas no portal do aluno (“Sou aluno”).

- não perceberam os resultados da pesquisa da CPA para a melhoria contínua dos 

cursos da FSA. Não enxergaram as mudanças.

- elogios genéricos sobre a FSA.

- uma sugestão para que se melhore a divulgação dos recursos e procedimentos da 

FSA no início das turmas.

-solicitação de mudanças nas estruturas das aulas para atender alunos trabalhadores 

e sem tempo para fazer atividades/estudar durante os dias da semana.

Apresentação das respostas às questões 
abertas por curso - Questão 6



Eixo 1 - Planejamento e Avaliação Institucional 
Eixo 2 - Desenvolvimento institucional

Direito

- solicitação de pequenas mudanças nas estruturas das aulas, como: aproveitar a segunda parte da aula 

para transmitir mais conteúdos; a possibilidade de enviar as atividades apenas para uma plataforma (ou Blue 

ou SSA); e uma reclamação de excesso de atividades complexas para se fazer fora do horário das aulas.

- avaliação de que as “aulas remotas” neste semestre estão melhores do que as do segundo semestre de 

2020.

- uma manifestação com relação à segurança do campus, com a adoção de carteirinhas e catracas nas 

entradas da FSA [observação: essa demanda, que foi recorrente na manifestação dos alunos, em geral, foi 

objeto de um abaixo-assinado feito pelos alunos e entregue á direção da FSA; o que, certamente, explica a 

recorrência desta sugestão no formulário de autoavaliação).

- elogios genéricos sobre a IES.

- pedido de melhoria no portal e possibilidade de utilização de app da FSA no celular.

- afirmação de que não vê o resultado da melhoria constante, em razão da autoavaliação CPA.

Apresentação das respostas às questões 
abertas por curso - Questão 6



Eixo 1 - Planejamento e Avaliação Institucional 
Eixo 2 - Desenvolvimento institucional

Enfermagem

- solicitação de melhorias em relação aos estágios: mais diversificados e mais possibilidade de 

estágios extracurriculares.

- algumas queixas quanto á falta de alinhamento nas informações prestadas aos alunos para os 

procedimentos administrativo-pedagógicos junto ao CEAL, que conteria excesso de burocracia 

(“muitos processos”).

- algumas reclamações com relação ao valor das mensalidades (frente ao contexto pandêmico).

- manifestação de decepção com alguns professores/aulas; avaliação de que a didática em 

algumas disciplinas poderiam melhorar.

- uma manifestação com relação a não percepção de melhoria da segurança dentro das 

unidades da FSA.

- elogios genéricos sobre a FSA.  

Apresentação das respostas às questões 
abertas por curso - Questão 6



Eixo 1 - Planejamento e Avaliação Institucional 
Eixo 2 - Desenvolvimento institucional

Farmácia

- solicitação de melhorias no programa de estágios.

- elogios genéricos sobre a FSA.

- uma solicitação de melhorias nos laboratórios

Apresentação das respostas às questões 
abertas por curso - Questão 6



Eixo 1 - Planejamento e Avaliação Institucional 
Eixo 2 - Desenvolvimento institucional

Odontologia

- uma manifestação com relação à melhoria na questão da segurança e melhoria dos 

protocolos de higienização das clínicas.

- algumas manifestações sobre o atraso na vacinação dos alunos, que estariam sendo 

expostos ao contágio pelo novo coronavírus nas aulas práticas. 

- elogios genéricos sobre a qualidade da FSA.

- pedidos de melhorias na organização da CEAL e para a recepção dos novos alunos, 

pois as informações passadas teriam sido desencontradas.

- manifestações que demonstram que a FSA se importa com os alunos. 

- uma manifestação que afirma que ainda não viu melhorias proporcionadas pela 

autoavaliação da CPA.

Apresentação das respostas às questões 
abertas por curso - Questão 6



Apresentação das respostas às questões abertas 
por curso - Questão 15 

Administração

- reclamação com relação à pontualidade de alguns professores.

- reclamação com relação ao BLUE.

- solicitação de menos atividades extraclasse e mais divulgação destas atividades.

- uma solicitação de oferta de projetos de extensão.

- com relação à didática, há muitas manifestações divididas entre elogios e críticas a docentes 

específicos.

- uma solicitação de auxilio para a preparação para o mercado de trabalho e outro para a oferta de 

curso de extensão sobre Excel.  

Eixo 3: Políticas acadêmicas



Apresentação das respostas às questões abertas 
por curso - Questão 15 

Direito

- solicitação de mais atividades extraclasse, sendo a escassez atribuída à pandemia.

- elogios aos projetos de extensão do curso.

- pedido de mais rigor e pulso por parte dos professores como forma de melhorar ainda mais as aulas.

- descontentamentos com o fato de ter que postar as mesmas atividades em duas plataformas (SSA e 

BLUE).

- reclamação com relação à pontualidade de alguns docentes.

- descontentamento com o PI de responsabilidade socioambiental (os alunos manifestaram dificuldade 

de perceber a aderência da disciplina ao curso). 

Eixo 3: Políticas acadêmicas



Apresentação das respostas às questões abertas 
por curso - Questão 15 

Enfermagem

- críticas ao projeto integrador por ter usado o semestre todo para a produção de um artigo; 

em outro projeto integrador sugeriu-se a adoção de um cronograma das etapas de entregas 

das atividades parciais, com devolutivas contínuas.   

- elogios genéricos à FSA e aos professores.

- reclamação pelo excesso de atividades (especialmente nas TEDs).

- queixas em relação ao BLUE.

- elogios à equipe de atendimento do BLUE.

Eixo 3: Políticas acadêmicas



Apresentação das respostas às questões abertas 
por curso - Questão 15 

Farmácia

- solicitação de mais atividades extraclasse.

- queixas com relação a algumas aulas que seriam monótonas.

- queixas em relação ao BLUE.

Eixo 3: Políticas acadêmicas



Apresentação das respostas às questões abertas 
por curso - Questão 15 

Odontologia

- elogios genéricos à FSA e aos professores. 

- solicitação de mais atividades extraclasse e mais divulgação das que são realizadas.

- uma reclamação quanto ao excesso de atividades no período pandêmico (faltaria tempo aos 

alunos trabalhadores).

- uma manifestação de desconforto com o fato de se ter uma matéria por dia de aula, pois isso 

seria “muito pesado”.

Eixo 3: Políticas acadêmicas



Apresentação das respostas às questões abertas 
por curso - Questão 28 

Administração

- a maior parte das reclamações destina-se ao portal dos alunos; alegam que só funciona para emitir 

boletos; dizem que não conseguiram ver faltas, notas e outras informações (no que identificam, ás 

vezes, a falta de lançamento por parte dos professores).

- há reclamação quanto à lentidão da plataforma da biblioteca virtual e a dificuldade de acessa-la pelo 

celular.

- muita insatisfação quanto á troca constante de coordenação do curso, embora elogiem a atual 

coordenação por ser prestativa e atenciosa.

- uma reclamação em relação ao atendimento presencial do CEAL e outra ao atendimento da ouvidoria .

- há elogios sobre a comunicação interna e externa da FSA.

Eixo 3: Políticas acadêmicas



Apresentação das respostas às questões abertas 
por curso - Questão 28 

Direito

- muitas manifestações sobre a parceria com a Saraiva. Todas elogiam o Kit de livros, algumas afirmam ter sido 

fundamental para o seu desempenho acadêmico; quase todos, porém,  não reconhecem a utilidade/serventia da 

plataforma SSA; o acervo, dizem, é difícil para acessar (“é muito lento”) e gera sobre-trabalho, pois precisam postar 

as atividades no BLUE e na plataforma SSA.  

- elogios à coordenação do curso.

- algumas reclamações com relação ao atendimento aos alunos no CEAL: falta de informação (ou informações 

confusas) e de organização, demora na resolução das demandas.

- uma crítica á ouvidoria.

- no geral, quando falaram da biblioteca virtual, elogiaram o acervo, mas reclamaram da acessibilidade: só pode ser 

acessado pelo notebook e on-line e o portal Minha Biblioteca é lento.

Eixo 3: Políticas acadêmicas



Apresentação das respostas às questões abertas 
por curso - Questão 28 

Enfermagem

- muitos elogios ao atendimento recebido no CEAL e poucas reclamações sobre o 

atendimento do CEAL. 

- pedidos de melhoria para a biblioteca virtual: a principal queixa é a dificuldade no acesso do 

acervo (pela lentidão e pelo login não disponível).

- elogio à coordenação do curso.

- sugestões para melhorar a visibilidade da faculdade, como investimento nas mídias sociais e 

criação de projetos sociais.

Eixo 3: Políticas acadêmicas



Apresentação das respostas às questões abertas 
por curso - Questão 28 

Farmácia

- as manifestações com relação À CEAL dividem-se em elogios e críticas.

- muitas reclamações em relação à biblioteca virtual, quanto á dificuldade para acessar a 

plataforma.

- elogio à coordenação.

- uma sugestão para ensinar a utilizar o portal do aluno, site da FSA e demais tecnologias 

digitais da IES. 

Eixo 3: Políticas acadêmicas



Apresentação das respostas às questões abertas 
por curso - Questão 28 

Odontologia

- as manifestações sobre o CEAL se dividem em muitos elogios e poucas 

reclamações; geralmente, mencionando a desorganização e o desencontro 

das informações.

- relatos de dificuldade de acesso à biblioteca virtual.

- elogio à coordenação.

- solicitação de melhoria no portal do aluno (“Sou Aluno”) do site da FSA. 

Eixo 3: Políticas acadêmicas



Apresentação das respostas às questões abertas 
por curso - Questão 53 

Administração

- reconhecimento da dedicação dos professores para oferecer o melhor ensino 

no período de “aulas remotas”.

- insatisfação com o modelo de “aulas mistas” (parte da turma presencial, 

parte virtual), especificamente quando participaram das aulas de forma virtual.

- destaque à observação feita por um aluno para que se ofereça treinamentos 

aos novos professor contratados sobre as metodologias e recursos da FSA. 

Eixo 3: Políticas acadêmicas



Apresentação das respostas às questões abertas 
por curso - Questão 53 

Direito

- muitas manifestações sobre o insucesso do período em que as aulas foram no modelo 

“misto” – falta de preparo, falta de recursos técnicos.

- elogios aos esforços dos professores, mas também há vários registros apontando que nem 

todos os professores disponibilizaram com antecedência as atividades pré-aulas.

- alunos cientes do contexto pandêmico e que fazem sugestões para a melhoria do ensino.

- elogios genéricos sobre a FSA e os professores. 

Eixo 3: Políticas acadêmicas



Apresentação das respostas às questões abertas 
por curso - Questão 53 

Enfermagem

- insatisfação com as aulas práticas que estavam sendo “insuficientes” (em 

termos de carga horária) e com qualidade questionável. 

- elogios em geral à FSA e aos professores.

- reconhecimento do esforço dos professores, mas manifestação de 

insatisfação com alguns docentes em pontos específicos em relação às “aulas 

remotas”.

Eixo 3: Políticas acadêmicas



Apresentação das respostas às questões abertas 
por curso - Questão 53 

Farmácia

- manifestação de satisfação com as “aulas remotas”, porém, enfatizando a 

prefer~encia por aulas presenciais.

- algumas manifestações de preocupação quanto à insegurança (COVID-19) 

em relação às aulas presenciais que ocorreram.

- consciência dos esforços dos professores para se adaptarem ao período e 

formato das aulas.

Eixo 3: Políticas acadêmicas



Apresentação das respostas às questões abertas 
por curso - Questão 53 

Odontologia

- manifestações de compreensão em razão do contexto pandêmico e reconhecimento do 

esforço dos professores.

- várias manifestações sobre a inadequação das “aulas mistas” no período em que elas 

ocorreram.

- muita preocupação com relação aos perigos do contágio pelo novo coronavírus; sugerem 

que os alunos sejam vacinados para poderem participar com mais tranquilidade dos 

procedimentos acadêmicos que os deixam expostos ao contato com o Sars-CoV-2.

- elogios gerais para a FSA e professores. 

Eixo 3: Políticas acadêmicas



Apresentação das respostas às questões 
abertas por curso - Questão  36 

Administração e Direito

- várias manifestações com relação à segurança, no caso, à sensação de insegurança motivada pela falta de 

controle na entrada da FSA. Muitos sugerem a instalação de catracas nas entradas das unidades da FSA.

- algumas manifestações quanto à falta de local de estacionamento e quanto á sensação de insegurança no entorno 

da FSA.

- algumas manifestações sobre a inadequação das carteiras das salas de aula, que seriam pequenas; sugerem 

transformar todas as salas conforme o modelo das salas de PI’s. 

- duas manifestações sobre a necessidade de melhorar o espaço para a adequação à mobilidade física de PPD’s

(rampas de acesso mais próximas das entradas).

- uma preocupação com a falta de janelas nas salas de aula, por ocasião do retorno das aulas presenciais.

- também há muitos elogios sobre a infraestrutura física da FSA.

Eixo 5: Infraestrutura física



Apresentação das respostas às questões 
abertas por curso - Questão  36 

Enfermagem

- dois elogios para os laboratórios e recursos disponíveis; mas outros manifestaram 

insatisfação com o laboratório de enfermagem, por ser pequeno para o tamanho das turmas 

e pela ausência de alguns materiais.

- dois elogios também para o item segurança da FSA; porém, um número maior de pessoas 

solicitou mudanças no sentido de aumentar a segurança das instalações da FSA (sobretudo 

em relação ao controle de acesso). 

- muitas manifestações de elogios gerais sobre a FSA e os professores. 

Eixo 5: Infraestrutura física



Apresentação das respostas às questões 
abertas por curso - Questão  36 

Farmácia

- há elogios e reclamações com relação aos laboratórios na mesma proporção; entre as 

solicitações, destacam-se a colocação de cadeados nos armários da unidade São João, a 

manutenção de um técnico responsável pelo laboratório, novos materiais para atender aos 

protocolos de algumas aulas.

- algumas manifestações com relação à sensação de insegurança nas unidades da FSA; 

mas também há elogios para esse item.

Eixo 5: Infraestrutura física



Apresentação das respostas às questões 
abertas por curso - Questão  36 

Odontologia

- muitos elogios à infraestrutura e aos laboratórios; mas também há reclamações; sobretudo 

com relação à falta de segurança, especialmente no controle do acesso à FSA – com maior 

destaque para a unidade São João.  

- manifestação sobre a necessidade de ampliação dos laboratórios em razão da pandemia e 

do aumento no número de alunos das turmas.

Eixo 5: Infraestrutura física




