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Centro Universitário do Triângulo
Comissão Própria de Avaliação
Pesquisa “Ouvindo o Aluno” – 2015/2
Avaliação da Gestão, Infraestrutura e Serviços
1. Introdução
Esta pesquisa teve como objetivo conhecer a avaliação que os alunos do UNITRI, fazem a respeito da Gestão
do Curso e do Campus em que estudam, da infraestrutura oferecida para o desenvolvimento da aprendizagem e
dos Serviços prestados pelas áreas administrativas e acadêmicas do Campus sendo os dados colhidos em
setembro e outubro 2015.
A pesquisa foi estruturada no ambiente web através de um questionário eletrônico.
2. Composição da amostra
A amostra total obtida foi de 5.373 (cinco mil trezentos e setenta e três) alunos respondentes. O que
representa 77,3% da população.
3. Médias (0 a 10) das notas atribuídas em função da importância das atividades promovidas pela UNIRTI
para a formação do aluno.

Atividades
Monitoria
Iniciação Científica
Estagio Extracurricular
Atividades em projetos de pesquisa conduzidos por professores do UNITRI
Atividades de extensão (cursos, eventos, palestras, atividades culturais, etc.)
Visitas técnicas
Atividades em Projetos de Extensão
Atividades desportivas
Estudos de línguas estrangeiras
Outros cursos para aprimoramento pessoal
Atividades de Voluntariado

Média
7,42
7,56
8,01
7,41
7,51
7,38
7,64
7,66
6,38
7,17
7,65

Fonte: CPA/CPD Novembro 2015.

A atividade que recebeu a maior média em função de sua importância para a formação do aluno foi o
“Estágio Extra-Curricular” com 8,01 e em seguida ocorreu as “Atividades de Voluntariado” com 7,65.

4.

Auto avaliação do aluno em relação ao seu desempenho nos estudos.

Desempenho
Abaixo da Média
Na Média
Acima da Média
Não respondeu
Total

nº alunos
548
3982
829
14
5373

% alunos
10,2%
74,1%
15,4%
0,3%
100,0%

Fonte CPA/CPD Novembro 2015

A maioria dos alunos que responderam a pesquisa (74,1%) considera que seu desempenho nos estudos
está na média da turma, 15,4% se percebem acima da média e 10,2% se consideram abaixo da média.
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Grupo II – Aspectos relacionados à Gestão, Infraestrutura e Serviços

5. Determinantes de Qualidade – Indicador de Desempenho e de Necessidade de Crescimento
Avaliação da Gestão, Infraestrutura e Serviços Sínteses por Determinantes de Qualidade
65%

Competência

35%

71%

Credibilidade

29%

69%

Comunicação

31%

69%

Empatia

31%

67%

Tangibilidade
Indicador de Desempenho

33%

Indicador de Necessidade de Crescimento

Fonte: CPA/CPD Novembro 2015

Grupo III – Satisfação geral do alunos

Os alunos puderam avaliar em uma escala de 0 (zero) menor avaliação a 10 (dez) maior avaliação a
satisfação respectivamente com o seu curso, a infraestrutura oferecida, desempenho dos professores, do gestor
do curso e dos dirigentes do campus.
A escala foi reorganizada de forma que os valores entre 0 (zero) a 4 (quatro) foram classificados como
Baixa Satisfação, 5 (cinco) e 6 (seis) como Média Satisfação, 7 (sete) a 10 (dez) como Alta Satisfação. A tabela
abaixo apresenta as proporções de Baixa, Média e Alta Satisfação.
6. Nível de satisfação geral dos alunos com o UNITRI

Aspectos Avaliados
3940414243-

O curso que você está cursando.
A infraestrutura do campus.
O desempenho docente dos professores.
O desempenho do gestor do seu curso.
O desempenho dos dirigentes do campus.

Baixo

Médio

Alto

10,5%
27,3%
14,0%
25,5%
32,9%

15,4%
22,7%
19,5%
19,9%
23,0%

74,1%
50,0%
66,5%
54,6%
44,1%

Fonte: CPA/CPD Novembro 2015

A maior satisfação ocorre com “o curso que está cursando”(74,1%) e com “Desempenho dos
professores”(66,5%) e a menor satisfação acontece com “o desempenho dos dirigentes do campus”(44,1%).
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7. Indicariam o UNITRI para outras pessoas.

Opções
Sim
Não
Não Respondeu
Total

nº alunos
4147
1079
147
5373

% alunos
77,2%
20,1%
2,7%
100,0%

Fonte: CPA/CPD Novembro 2015

Finalmente pode-se constatar que a maioria dos alunos (77,2%) indicaria o UNITRI para outras pessoas.
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