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Logo que você iniciou os estudos na FACCACI, infelizmente

surgiu a pandemia do Covid 19, fazendo com que as aulas

presenciais fossem substituídas por aulas remotas. Nosso

atendimento administrativo está sendo on line e presencial,

com horários específicos. Mesmo com todas as alterações que

se fizeram necessárias, gostaríamos de ouvir qual está sendo a

sua impressão, a sua avaliação em relação aos atendimentos

de modo geral.

29 respostas

Apesar das dificuldades que a aula on-line nos traz a Faccaci conseguiu 

superar as expectativas

Bom

Muito bom



Sinto um pouco de dificuldades em entender o conteúdo com facilidade. 

Procuro sempre me atualizar. Espero o retorno presencial das aulas no 

ano que vem. O atendimento a instituição está bom, mas pode melhorar 

ainda mais.

Bem, estão fazendo TD na medida do possível para atender seus alunos 

da melhor forma.

Está sendo bom. Porém gostaria da volta às aulas presenciais na 

Unidade.

Tudo ótimo!

Está sendo normal, não tenho nada a reclamar.

Esta sendo bom, sempre que tenho alguma dificuldade , sou atendida 

rapidamente e tiram as minhas dúvidas.



Acho que estão ok. Sempre que mando mensagem sou respondida 

rapidamente.

Sem nenhum problema até o momento.

Corpo acadêmico tem dado todo suporte necessário, os atendimentos 

estão sendo ótimos, as aulas claras e objetivas, professores bem 

capacitados.

Muito bom.

Está atendendo a parcialmente as necessidades.

Bem, estão fazendo tudo para atendermos da melhor forma.

Estou gostando muito do desempenho dos professores, está sendo de 

altíssima qualidade. Apenas gostaria de prazos maiores para a realização 

de provas, devido ao trabalho.



O Atendimento atual está sendo excepcional.

BOM

Estão sendo bons ,mesmo com o EAD estou conseguindo aprender.

Quanto ao atendimento administrativo, pouco me atingiu. Não precisei 

contatar o administrativo da faculdade em nenhuma ocasião. Já as aulas 

remotas da faculdade, venho tendo muita dificuldade no aprendizado. Não 

consigo focar e aprender de fato. Somente faço os exercícios para obter a 

média, e nem é sempre. 

A verdade é que, devido a alguns problemas familiares e também a rotina de 

trabalho puxada durante a semana, é muito difícil sentar na frente de um 

computador e aprender um curso de nível superior. 



Não é a primeira vez que tenho uma experiência ruim com o ensino a 

distância e entendo o lado da faculdade, mas um fato a se observar é a 

quantidade de alunos que trancaram ou abandonaram a faculdade nesse 

período em que vivemos. Entendo que esse momento impacta tanto o 

aluno quanto o professor e que são tempos que passarão, mas manifesto 

aqui a minha insatisfação e tristeza.

O atendimento é excelente, sempre que necessário auxílio de algum 

professor, ou coordenador, conseguimos contatá-los facilmente.

Tudo excelente, não tenho a reclamar a princípio.

A Faccaci superou minhas expectativas



Por ser algo que nunca ocorreu de suspender as aulas presenciais e ser 

tudo online, ficou todo novo pra nós. E por isso atrapalhou um pouco o 

aprendizado, mais com vontade de aprender e  interesse mais pelo curso, 

todo esforço é válido.

Nada a reclamar, sempre que precisei fui muito bem atendida.

Ótimo.


