
CPA- COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO

RESULTADO AVALIAÇÃO AULAS REMOTAS

1º SEMESTRE DE 2020

6º E 7º PERÍODOS DE CC



SUA IDENTIFICAÇÃO É OPCIONAL. SE VOCÊ PRECISA DE AJUDA 
PERSONALIZADA PORQUE TEM DIFICULDADES EM ASSISTIR AS AULAS E 
ACESSAR OS MATERIAIS, IDENTIFIQUE -SE, PARA QUE A FACCACI FAÇA 

CONTATO DIRETO COM VOCÊ. ESCREVA NO ESPAÇO ABAIXO:

0   RESPOSTAS









6,2%



6,2%





CASO NA OPÇÃO ANTERIOR TENHA RESPONDIDO 
PARCIALMENTE OU PRECISA MELHORAR, IDENTIFIQUE 
A(S) DISCIPLINA(S):

• Todas.

• Valor da mensalidade

•Acredito que teoricamente algumas matérias são difíceis o 

entendimento pois os cálculos são complexos.

• Todas as disciplinas.



6,2%



CASO NA OPÇÃO ANTERIOR TENHA RESPONDIDO: PRECISA 
MELHORAR OU NÃO ATENDE, IDENTIFIQUE A(S) 
DISCIPLINA(S):

➢Em tudo.





CASO NA OPÇÃO ANTERIOR TENHA RESPONDIDO 
REGULAR OU RUIM, IDENTIFIQUE A(S) DISCIPLINA(S)

• Acho que não aprendemos de forma qualificada.

• TODAS

• Todas as disciplinas.



ESCREVA PONTOS POSITIVOS QUE ESTÃO OCORRENDO 
DURANTE AS AULAS REMOTAS.

•O único que vejo é que não estamos perdendo as aulas.

•NAO VEJO PONTO POSITIVO, QUANDO DECIDI INGRESSAR NO ENSINO 

SUPERIOR, NAO SERIA ASSIM, SEI QUE A FACULDADE NAO TEM CULPA, 

MAS ERA PARA OFERECER MELHORES RECURSOS PARA OS ALUNOS.

•Nos dá oportunidades de rever as aulas para sempre estar esclarecendo 

dúvida da matéria.

• Foi muito bom. Não paramos nenhum dia, não ficamos prejudicados em 

nada. Faccaci é nota 1000.



•Explicação mais detalhada da matéria. As dúvidas estão 

sendo respondidas.

•Compartilhar a tela com a planilha dos exercícios e fazer 

passo a passo está sendo ótimo.

•As aulas gravadas é uma ótima didática para quem não 

consegue acompanhar ao vivo, além de também podermos 

vermos as explicações novamente.

•Aulas gravadas.



ESCREVA O QUE PRECISA SER APRIMORADO NAS AULAS 
REMOTAS.

•Acho que não tem muito a ser melhorado, aula online é bem ruim.

• BASTANTE COISA, OS PROFESSORES ESTAREM DISPOSTOS, PORÉM JÁ 

É RUIM A DISTÂNCIA, QUANDO O PROFESSOR NAO ESTÁ DISPOSTO, 

FICA DIFÍCIL APRENDIZAGEM.

• Tudo está ótimo



➢Entendemos que os professores estão se esforçando, se doando ao 

máximo e que o momento é delicado, porém o ensino prestado está muito 

abaixo do que contratamos. A faculdade está preocupada em cumprir 

prazos(finalizar o semestre em dia, apresentar o TCC em dia) do que o 

ensino de qualidade. Ensino de qualidade seria de forma presencial, 

adiando o semestre. Outra observação é insatisfação com a manutenção 

da cobrança de valor integral da mensalidade, haja vista a redução dos 

custos fixos que a instituição terá neste período, pois não estamos 

consumindo energia, água, papel e nem mesmo utilizando os espaços 

físicos da mesma. Os alunos perderam qualidade de ensino, e estão 

pagando o mesmo valor. Não estamos colocando culpa na faculdade, 

pois o problema é mundial, mas enfatizando que não olharam o nosso 

lado, nem mesmo fazendo um reajuste mínimo para nos ajudar.



• Reduzir a mensalidade.

• Só acho injusto a faculdade estar cobrando como se estivesse tudo normal, 

inclusive a entrega do tcc ,estamos tendo que se adequar, eu não parei de 

trabalhar nenhum momento e ainda estamos tendo problemas com 

pessoas que estão ficando ausentes por conta desse vírus. Resumindo,  

mais trabalho.. aí temos trabalho, temos prova, matéria normalmente, tem 

professor que passa atividade toda semana. A realidade que ngm tá 

preocupado com ninguém, é se virar e pronto.



AVALIAR O HOJE PARA MELHORAR O AMANHÃ!!

AS COORDENAÇÕES DA CPA, PEDAGÓGICA,  DE CURSO E 

ACADÊMICA, AGRADECEM PELA ATENÇÃO E 

PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFESSORES ENVOLVIDOS 

NO PRESENTE PERÍODO E OS QUE IRÃO DAR AULA NO 

PRÓXIMO PERÍODO PARA AS RESPECTIVAS TURMAS.


