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Apresentação 

 

 

O relatório de avaliação dos cursos de graduação do Centro Universitário de 

Goiatuba- UniCerrado, tem o objetivo de buscar informações que possam subsidiar, 

oportunizar reflexões e discussões, com dados da percepção dos discentes, relacionadas 

aos aspectos das condições de oferta de cada curso de graduação, abordando os itens: 

organização didático-pedagógica, infraestrutura e instalações físicas, oportunidades de 

ampliação da formação acadêmica e profissional. 

O questionário elaborado a partir de perguntas utilizadas como indicadores de 

qualidade no questionário Enade, pelo INEP, foi disponibilizado no período de 06 de 

outubro à 05 de novembro de 2021, no sistema SEI, aos discentes matriculados. O 

percentual de respondentes encontra-se descrito na tabela abaixo. 

 

 

Tabela 1. Participação discente na avaliação de curso de graduação 

 

Curso Questionários 

respondidos 

Questionários não 

respondidos 

Total de 

Questionários  

Administração 56 (86,15%) 9 (13,85%) 65 

Agronomia 295 (90,76%) 30 (9,24%) 325 

Ciências Contábeis 69 (87,34%) 10 (12,66%) 79 

Direito 361 (87,4%) 52 (12,6%) 413 

Educação Física 38 (74,5%) 13 (25,5%) 51 

Enfermagem 91 (86,66%) 14 (13,34%) 105 

Engenharia Civil 75 (89,28%) 9 (10,72%) 84 

Fisioterapia 120 (83,33%) 24 (16,67%) 144 

Gestão Ambiental 5 (71,42%) 2 (28,58%) 7 

Letras 20 (76,92%) 6 (23,08%) 26 

Medicina  442 (95,25%) 22 (4,75%) 464 

Odontologia 157 (75,84%) 50 (24,16%) 207 

Pedagogia 51 (86,44%) 8 (13,56%) 59 

Total 1780 (87,72%) 249 (12,28%) 2029 

Fonte: CPA (2021). 
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Avaliação de Curso de Graduação
Período de 06/10/21 até 05/11/21

Curso: AdministraçãoUnidade Ensino: UniCerrado
Questionário: Avaliação Do Curso de Graduação

1) As disciplinas cursadas contribuem para sua formação integral, como cidadão e profissional.



2) Os conteúdos abordados nas disciplinas do curso favorecem sua atuação em estágios ou em atividades de iniciação
profissional.

3) As metodologias de ensino utilizadas no curso desafiam você a aprofundar conhecimentos e desenvolver
competências reflexivas e críticas.



4) O curso propicia experiências de aprendizagem inovadoras.



5) O curso contribui para o desenvolvimento da sua consciência ética para o exercício profissional.

6) No curso você tem oportunidade de aprender a trabalhar em equipe.



7) O curso possibilita aumentar sua capacidade de reflexão e argumentação.



8) O curso promove o desenvolvimento da sua capacidade de pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para
problemas da sociedade.

9) O curso contribui para você ampliar sua capacidade de comunicação nas formas oral e escrita.



10) O curso contribui para o desenvolvimento da sua capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente.



11) As relações professor-aluno ao longo do curso estimulam você a estudar e aprender.

12) Os planos de ensino apresentados pelos professores contribuem para o desenvolvimento das atividades acadêmicas
e para seus estudos.



13) As referências bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino contribuem para seus estudos e
aprendizagens.



14) São oferecidas oportunidades para os estudantes superarem dificuldades relacionadas ao processo de formação.

15) A Direção do curso é disponível para orientação acadêmica aos estudantes.



16) O curso exige de você organização e dedicação frequente aos estudos.



17) São oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos ou atividades de extensão
universitária.

18) São oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de atividades que
estimulam a investigação acadêmica.



19) O curso oferece condições para os estudantes participem de eventos internos e/ou externos à instituição.



20) As atividades práticas são suficientes para relacionar os conteúdos do curso com a prática, contribuindo para sua
formação profissional.

21) O curso propicia acesso a conhecimentos atualizados e /ou contemporâneos em sua área de formação.



22) O curso disponibiliza monitores para auxiliar os estudantes.



23) Os equipamentos e materiais disponíveis para as aulas práticas são adequados para a quantidade de estudantes.

24) Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas são adequados ao curso.



25) As bibliografias indicadas encontram-se disponíveis na biblioteca física e/ou virtual.



26) As atividades acadêmicas desenvolvidas dentro e fora da sala de aula possibilitaram reflexão, convivência e respeito
à diversidade.
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Avaliação de Curso de Graduação
Período de 06/10/21 até 05/11/21

Curso: AgronomiaUnidade Ensino: UniCerrado
Questionário: Avaliação Do Curso de Graduação

1) As disciplinas cursadas contribuem para sua formação integral, como cidadão e profissional.



2) Os conteúdos abordados nas disciplinas do curso favorecem sua atuação em estágios ou em atividades de iniciação
profissional.

3) As metodologias de ensino utilizadas no curso desafiam você a aprofundar conhecimentos e desenvolver
competências reflexivas e críticas.



4) O curso propicia experiências de aprendizagem inovadoras.



5) O curso contribui para o desenvolvimento da sua consciência ética para o exercício profissional.

6) No curso você tem oportunidade de aprender a trabalhar em equipe.



7) O curso possibilita aumentar sua capacidade de reflexão e argumentação.



8) O curso promove o desenvolvimento da sua capacidade de pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para
problemas da sociedade.

9) O curso contribui para você ampliar sua capacidade de comunicação nas formas oral e escrita.



10) O curso contribui para o desenvolvimento da sua capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente.



11) As relações professor-aluno ao longo do curso estimulam você a estudar e aprender.

12) Os planos de ensino apresentados pelos professores contribuem para o desenvolvimento das atividades acadêmicas
e para seus estudos.



13) As referências bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino contribuem para seus estudos e
aprendizagens.



14) São oferecidas oportunidades para os estudantes superarem dificuldades relacionadas ao processo de formação.

15) A Direção do curso é disponível para orientação acadêmica aos estudantes.



16) O curso exige de você organização e dedicação frequente aos estudos.



17) São oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos ou atividades de extensão
universitária.

18) São oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de atividades que
estimulam a investigação acadêmica.



19) O curso oferece condições para os estudantes participem de eventos internos e/ou externos à instituição.



20) As atividades práticas são suficientes para relacionar os conteúdos do curso com a prática, contribuindo para sua
formação profissional.

21) O curso propicia acesso a conhecimentos atualizados e /ou contemporâneos em sua área de formação.



22) O curso disponibiliza monitores para auxiliar os estudantes.



23) Os equipamentos e materiais disponíveis para as aulas práticas são adequados para a quantidade de estudantes.

24) Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas são adequados ao curso.



25) As bibliografias indicadas encontram-se disponíveis na biblioteca física e/ou virtual.



26) As atividades acadêmicas desenvolvidas dentro e fora da sala de aula possibilitaram reflexão, convivência e respeito
à diversidade.
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Avaliação de Curso de Graduação
Período de 06/10/21 até 05/11/21

Curso: Ciências ContábeisUnidade Ensino: UniCerrado
Questionário: Avaliação Do Curso de Graduação

1) As disciplinas cursadas contribuem para sua formação integral, como cidadão e profissional.



2) Os conteúdos abordados nas disciplinas do curso favorecem sua atuação em estágios ou em atividades de iniciação
profissional.

3) As metodologias de ensino utilizadas no curso desafiam você a aprofundar conhecimentos e desenvolver
competências reflexivas e críticas.



4) O curso propicia experiências de aprendizagem inovadoras.



5) O curso contribui para o desenvolvimento da sua consciência ética para o exercício profissional.

6) No curso você tem oportunidade de aprender a trabalhar em equipe.



7) O curso possibilita aumentar sua capacidade de reflexão e argumentação.



8) O curso promove o desenvolvimento da sua capacidade de pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para
problemas da sociedade.

9) O curso contribui para você ampliar sua capacidade de comunicação nas formas oral e escrita.



10) O curso contribui para o desenvolvimento da sua capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente.



11) As relações professor-aluno ao longo do curso estimulam você a estudar e aprender.

12) Os planos de ensino apresentados pelos professores contribuem para o desenvolvimento das atividades acadêmicas
e para seus estudos.



13) As referências bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino contribuem para seus estudos e
aprendizagens.



14) São oferecidas oportunidades para os estudantes superarem dificuldades relacionadas ao processo de formação.

15) A Direção do curso é disponível para orientação acadêmica aos estudantes.



16) O curso exige de você organização e dedicação frequente aos estudos.



17) São oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos ou atividades de extensão
universitária.

18) São oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de atividades que
estimulam a investigação acadêmica.



19) O curso oferece condições para os estudantes participem de eventos internos e/ou externos à instituição.



20) As atividades práticas são suficientes para relacionar os conteúdos do curso com a prática, contribuindo para sua
formação profissional.

21) O curso propicia acesso a conhecimentos atualizados e /ou contemporâneos em sua área de formação.



22) O curso disponibiliza monitores para auxiliar os estudantes.



23) Os equipamentos e materiais disponíveis para as aulas práticas são adequados para a quantidade de estudantes.

24) Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas são adequados ao curso.



25) As bibliografias indicadas encontram-se disponíveis na biblioteca física e/ou virtual.



26) As atividades acadêmicas desenvolvidas dentro e fora da sala de aula possibilitaram reflexão, convivência e respeito
à diversidade.
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Avaliação de Curso de Graduação
Período de 06/10/21 até 05/11/21

Curso: DireitoUnidade Ensino: UniCerrado
Questionário: Avaliação Do Curso de Graduação

1) As disciplinas cursadas contribuem para sua formação integral, como cidadão e profissional.



2) Os conteúdos abordados nas disciplinas do curso favorecem sua atuação em estágios ou em atividades de iniciação
profissional.

3) As metodologias de ensino utilizadas no curso desafiam você a aprofundar conhecimentos e desenvolver
competências reflexivas e críticas.



4) O curso propicia experiências de aprendizagem inovadoras.



5) O curso contribui para o desenvolvimento da sua consciência ética para o exercício profissional.

6) No curso você tem oportunidade de aprender a trabalhar em equipe.



7) O curso possibilita aumentar sua capacidade de reflexão e argumentação.



8) O curso promove o desenvolvimento da sua capacidade de pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para
problemas da sociedade.

9) O curso contribui para você ampliar sua capacidade de comunicação nas formas oral e escrita.



10) O curso contribui para o desenvolvimento da sua capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente.



11) As relações professor-aluno ao longo do curso estimulam você a estudar e aprender.

12) Os planos de ensino apresentados pelos professores contribuem para o desenvolvimento das atividades acadêmicas
e para seus estudos.



13) As referências bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino contribuem para seus estudos e
aprendizagens.



14) São oferecidas oportunidades para os estudantes superarem dificuldades relacionadas ao processo de formação.

15) A Direção do curso é disponível para orientação acadêmica aos estudantes.



16) O curso exige de você organização e dedicação frequente aos estudos.



17) São oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos ou atividades de extensão
universitária.

18) São oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de atividades que
estimulam a investigação acadêmica.



19) O curso oferece condições para os estudantes participem de eventos internos e/ou externos à instituição.



20) As atividades práticas são suficientes para relacionar os conteúdos do curso com a prática, contribuindo para sua
formação profissional.

21) O curso propicia acesso a conhecimentos atualizados e /ou contemporâneos em sua área de formação.



22) O curso disponibiliza monitores para auxiliar os estudantes.



23) Os equipamentos e materiais disponíveis para as aulas práticas são adequados para a quantidade de estudantes.

24) Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas são adequados ao curso.



25) As bibliografias indicadas encontram-se disponíveis na biblioteca física e/ou virtual.



26) As atividades acadêmicas desenvolvidas dentro e fora da sala de aula possibilitaram reflexão, convivência e respeito
à diversidade.
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Avaliação de Curso de Graduação
Período de 06/10/21 até 05/11/21

Curso: Educação FísicaUnidade Ensino: UniCerrado
Questionário: Avaliação Do Curso de Graduação

1) As disciplinas cursadas contribuem para sua formação integral, como cidadão e profissional.



2) Os conteúdos abordados nas disciplinas do curso favorecem sua atuação em estágios ou em atividades de iniciação
profissional.

3) As metodologias de ensino utilizadas no curso desafiam você a aprofundar conhecimentos e desenvolver
competências reflexivas e críticas.



4) O curso propicia experiências de aprendizagem inovadoras.



5) O curso contribui para o desenvolvimento da sua consciência ética para o exercício profissional.

6) No curso você tem oportunidade de aprender a trabalhar em equipe.



7) O curso possibilita aumentar sua capacidade de reflexão e argumentação.



8) O curso promove o desenvolvimento da sua capacidade de pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para
problemas da sociedade.

9) O curso contribui para você ampliar sua capacidade de comunicação nas formas oral e escrita.



10) O curso contribui para o desenvolvimento da sua capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente.



11) As relações professor-aluno ao longo do curso estimulam você a estudar e aprender.

12) Os planos de ensino apresentados pelos professores contribuem para o desenvolvimento das atividades acadêmicas
e para seus estudos.



13) As referências bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino contribuem para seus estudos e
aprendizagens.



14) São oferecidas oportunidades para os estudantes superarem dificuldades relacionadas ao processo de formação.

15) A Direção do curso é disponível para orientação acadêmica aos estudantes.



16) O curso exige de você organização e dedicação frequente aos estudos.



17) São oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos ou atividades de extensão
universitária.

18) São oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de atividades que
estimulam a investigação acadêmica.



19) O curso oferece condições para os estudantes participem de eventos internos e/ou externos à instituição.



20) As atividades práticas são suficientes para relacionar os conteúdos do curso com a prática, contribuindo para sua
formação profissional.

21) O curso propicia acesso a conhecimentos atualizados e /ou contemporâneos em sua área de formação.



22) O curso disponibiliza monitores para auxiliar os estudantes.



23) Os equipamentos e materiais disponíveis para as aulas práticas são adequados para a quantidade de estudantes.

24) Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas são adequados ao curso.



25) As bibliografias indicadas encontram-se disponíveis na biblioteca física e/ou virtual.



26) As atividades acadêmicas desenvolvidas dentro e fora da sala de aula possibilitaram reflexão, convivência e respeito
à diversidade.
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Avaliação de Curso de Graduação
Período de 06/10/21 até 05/11/21

Curso: EnfermagemUnidade Ensino: UniCerrado
Questionário: Avaliação Do Curso de Graduação

1) As disciplinas cursadas contribuem para sua formação integral, como cidadão e profissional.



2) Os conteúdos abordados nas disciplinas do curso favorecem sua atuação em estágios ou em atividades de iniciação
profissional.

3) As metodologias de ensino utilizadas no curso desafiam você a aprofundar conhecimentos e desenvolver
competências reflexivas e críticas.



4) O curso propicia experiências de aprendizagem inovadoras.



5) O curso contribui para o desenvolvimento da sua consciência ética para o exercício profissional.

6) No curso você tem oportunidade de aprender a trabalhar em equipe.



7) O curso possibilita aumentar sua capacidade de reflexão e argumentação.



8) O curso promove o desenvolvimento da sua capacidade de pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para
problemas da sociedade.

9) O curso contribui para você ampliar sua capacidade de comunicação nas formas oral e escrita.



10) O curso contribui para o desenvolvimento da sua capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente.



11) As relações professor-aluno ao longo do curso estimulam você a estudar e aprender.

12) Os planos de ensino apresentados pelos professores contribuem para o desenvolvimento das atividades acadêmicas
e para seus estudos.



13) As referências bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino contribuem para seus estudos e
aprendizagens.



14) São oferecidas oportunidades para os estudantes superarem dificuldades relacionadas ao processo de formação.

15) A Direção do curso é disponível para orientação acadêmica aos estudantes.



16) O curso exige de você organização e dedicação frequente aos estudos.



17) São oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos ou atividades de extensão
universitária.

18) São oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de atividades que
estimulam a investigação acadêmica.



19) O curso oferece condições para os estudantes participem de eventos internos e/ou externos à instituição.



20) As atividades práticas são suficientes para relacionar os conteúdos do curso com a prática, contribuindo para sua
formação profissional.

21) O curso propicia acesso a conhecimentos atualizados e /ou contemporâneos em sua área de formação.



22) O curso disponibiliza monitores para auxiliar os estudantes.



23) Os equipamentos e materiais disponíveis para as aulas práticas são adequados para a quantidade de estudantes.

24) Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas são adequados ao curso.



25) As bibliografias indicadas encontram-se disponíveis na biblioteca física e/ou virtual.



26) As atividades acadêmicas desenvolvidas dentro e fora da sala de aula possibilitaram reflexão, convivência e respeito
à diversidade.
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Avaliação de Curso de Graduação
Período de 06/10/21 até 05/11/21

Curso: Engenharia CivilUnidade Ensino: UniCerrado
Questionário: Avaliação Do Curso de Graduação

1) As disciplinas cursadas contribuem para sua formação integral, como cidadão e profissional.



2) Os conteúdos abordados nas disciplinas do curso favorecem sua atuação em estágios ou em atividades de iniciação
profissional.

3) As metodologias de ensino utilizadas no curso desafiam você a aprofundar conhecimentos e desenvolver
competências reflexivas e críticas.



4) O curso propicia experiências de aprendizagem inovadoras.



5) O curso contribui para o desenvolvimento da sua consciência ética para o exercício profissional.

6) No curso você tem oportunidade de aprender a trabalhar em equipe.



7) O curso possibilita aumentar sua capacidade de reflexão e argumentação.



8) O curso promove o desenvolvimento da sua capacidade de pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para
problemas da sociedade.

9) O curso contribui para você ampliar sua capacidade de comunicação nas formas oral e escrita.



10) O curso contribui para o desenvolvimento da sua capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente.



11) As relações professor-aluno ao longo do curso estimulam você a estudar e aprender.

12) Os planos de ensino apresentados pelos professores contribuem para o desenvolvimento das atividades acadêmicas
e para seus estudos.



13) As referências bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino contribuem para seus estudos e
aprendizagens.



14) São oferecidas oportunidades para os estudantes superarem dificuldades relacionadas ao processo de formação.

15) A Direção do curso é disponível para orientação acadêmica aos estudantes.



16) O curso exige de você organização e dedicação frequente aos estudos.



17) São oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos ou atividades de extensão
universitária.

18) São oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de atividades que
estimulam a investigação acadêmica.



19) O curso oferece condições para os estudantes participem de eventos internos e/ou externos à instituição.



20) As atividades práticas são suficientes para relacionar os conteúdos do curso com a prática, contribuindo para sua
formação profissional.

21) O curso propicia acesso a conhecimentos atualizados e /ou contemporâneos em sua área de formação.



22) O curso disponibiliza monitores para auxiliar os estudantes.



23) Os equipamentos e materiais disponíveis para as aulas práticas são adequados para a quantidade de estudantes.

24) Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas são adequados ao curso.



25) As bibliografias indicadas encontram-se disponíveis na biblioteca física e/ou virtual.



26) As atividades acadêmicas desenvolvidas dentro e fora da sala de aula possibilitaram reflexão, convivência e respeito
à diversidade.



11/12/2021 20.33.15

Avaliação Institucional Pág: 1 de  18

Avaliação de Curso de Graduação
Período de 06/10/21 até 05/11/21

Curso: FisioterapiaUnidade Ensino: UniCerrado
Questionário: Avaliação Do Curso de Graduação

1) As disciplinas cursadas contribuem para sua formação integral, como cidadão e profissional.



2) Os conteúdos abordados nas disciplinas do curso favorecem sua atuação em estágios ou em atividades de iniciação
profissional.

3) As metodologias de ensino utilizadas no curso desafiam você a aprofundar conhecimentos e desenvolver
competências reflexivas e críticas.



4) O curso propicia experiências de aprendizagem inovadoras.



5) O curso contribui para o desenvolvimento da sua consciência ética para o exercício profissional.

6) No curso você tem oportunidade de aprender a trabalhar em equipe.



7) O curso possibilita aumentar sua capacidade de reflexão e argumentação.



8) O curso promove o desenvolvimento da sua capacidade de pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para
problemas da sociedade.

9) O curso contribui para você ampliar sua capacidade de comunicação nas formas oral e escrita.



10) O curso contribui para o desenvolvimento da sua capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente.



11) As relações professor-aluno ao longo do curso estimulam você a estudar e aprender.

12) Os planos de ensino apresentados pelos professores contribuem para o desenvolvimento das atividades acadêmicas
e para seus estudos.



13) As referências bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino contribuem para seus estudos e
aprendizagens.



14) São oferecidas oportunidades para os estudantes superarem dificuldades relacionadas ao processo de formação.

15) A Direção do curso é disponível para orientação acadêmica aos estudantes.



16) O curso exige de você organização e dedicação frequente aos estudos.



17) São oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos ou atividades de extensão
universitária.

18) São oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de atividades que
estimulam a investigação acadêmica.



19) O curso oferece condições para os estudantes participem de eventos internos e/ou externos à instituição.



20) As atividades práticas são suficientes para relacionar os conteúdos do curso com a prática, contribuindo para sua
formação profissional.

21) O curso propicia acesso a conhecimentos atualizados e /ou contemporâneos em sua área de formação.



22) O curso disponibiliza monitores para auxiliar os estudantes.



23) Os equipamentos e materiais disponíveis para as aulas práticas são adequados para a quantidade de estudantes.

24) Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas são adequados ao curso.



25) As bibliografias indicadas encontram-se disponíveis na biblioteca física e/ou virtual.



26) As atividades acadêmicas desenvolvidas dentro e fora da sala de aula possibilitaram reflexão, convivência e respeito
à diversidade.



11/12/2021 20.33.15

Avaliação Institucional Pág: 1 de  18

Avaliação de Curso de Graduação
Período de 06/10/21 até 05/11/21

Curso: Gestão AmbientalUnidade Ensino: UniCerrado
Questionário: Avaliação Do Curso de Graduação

1) As disciplinas cursadas contribuem para sua formação integral, como cidadão e profissional.



2) Os conteúdos abordados nas disciplinas do curso favorecem sua atuação em estágios ou em atividades de iniciação
profissional.

3) As metodologias de ensino utilizadas no curso desafiam você a aprofundar conhecimentos e desenvolver
competências reflexivas e críticas.



4) O curso propicia experiências de aprendizagem inovadoras.



5) O curso contribui para o desenvolvimento da sua consciência ética para o exercício profissional.

6) No curso você tem oportunidade de aprender a trabalhar em equipe.



7) O curso possibilita aumentar sua capacidade de reflexão e argumentação.



8) O curso promove o desenvolvimento da sua capacidade de pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para
problemas da sociedade.

9) O curso contribui para você ampliar sua capacidade de comunicação nas formas oral e escrita.



10) O curso contribui para o desenvolvimento da sua capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente.



11) As relações professor-aluno ao longo do curso estimulam você a estudar e aprender.

12) Os planos de ensino apresentados pelos professores contribuem para o desenvolvimento das atividades acadêmicas
e para seus estudos.



13) As referências bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino contribuem para seus estudos e
aprendizagens.



14) São oferecidas oportunidades para os estudantes superarem dificuldades relacionadas ao processo de formação.

15) A Direção do curso é disponível para orientação acadêmica aos estudantes.



16) O curso exige de você organização e dedicação frequente aos estudos.



17) São oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos ou atividades de extensão
universitária.

18) São oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de atividades que
estimulam a investigação acadêmica.



19) O curso oferece condições para os estudantes participem de eventos internos e/ou externos à instituição.



20) As atividades práticas são suficientes para relacionar os conteúdos do curso com a prática, contribuindo para sua
formação profissional.

21) O curso propicia acesso a conhecimentos atualizados e /ou contemporâneos em sua área de formação.



22) O curso disponibiliza monitores para auxiliar os estudantes.



23) Os equipamentos e materiais disponíveis para as aulas práticas são adequados para a quantidade de estudantes.

24) Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas são adequados ao curso.



25) As bibliografias indicadas encontram-se disponíveis na biblioteca física e/ou virtual.



26) As atividades acadêmicas desenvolvidas dentro e fora da sala de aula possibilitaram reflexão, convivência e respeito
à diversidade.



11/12/2021 20.33.15

Avaliação Institucional Pág: 1 de  18

Avaliação de Curso de Graduação
Período de 06/10/21 até 05/11/21

Curso: LetrasUnidade Ensino: UniCerrado
Questionário: Avaliação Do Curso de Graduação

1) As disciplinas cursadas contribuem para sua formação integral, como cidadão e profissional.



2) Os conteúdos abordados nas disciplinas do curso favorecem sua atuação em estágios ou em atividades de iniciação
profissional.

3) As metodologias de ensino utilizadas no curso desafiam você a aprofundar conhecimentos e desenvolver
competências reflexivas e críticas.



4) O curso propicia experiências de aprendizagem inovadoras.



5) O curso contribui para o desenvolvimento da sua consciência ética para o exercício profissional.

6) No curso você tem oportunidade de aprender a trabalhar em equipe.



7) O curso possibilita aumentar sua capacidade de reflexão e argumentação.



8) O curso promove o desenvolvimento da sua capacidade de pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para
problemas da sociedade.

9) O curso contribui para você ampliar sua capacidade de comunicação nas formas oral e escrita.



10) O curso contribui para o desenvolvimento da sua capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente.



11) As relações professor-aluno ao longo do curso estimulam você a estudar e aprender.

12) Os planos de ensino apresentados pelos professores contribuem para o desenvolvimento das atividades acadêmicas
e para seus estudos.



13) As referências bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino contribuem para seus estudos e
aprendizagens.



14) São oferecidas oportunidades para os estudantes superarem dificuldades relacionadas ao processo de formação.

15) A Direção do curso é disponível para orientação acadêmica aos estudantes.



16) O curso exige de você organização e dedicação frequente aos estudos.



17) São oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos ou atividades de extensão
universitária.

18) São oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de atividades que
estimulam a investigação acadêmica.



19) O curso oferece condições para os estudantes participem de eventos internos e/ou externos à instituição.



20) As atividades práticas são suficientes para relacionar os conteúdos do curso com a prática, contribuindo para sua
formação profissional.

21) O curso propicia acesso a conhecimentos atualizados e /ou contemporâneos em sua área de formação.



22) O curso disponibiliza monitores para auxiliar os estudantes.



23) Os equipamentos e materiais disponíveis para as aulas práticas são adequados para a quantidade de estudantes.

24) Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas são adequados ao curso.



25) As bibliografias indicadas encontram-se disponíveis na biblioteca física e/ou virtual.



26) As atividades acadêmicas desenvolvidas dentro e fora da sala de aula possibilitaram reflexão, convivência e respeito
à diversidade.



11/12/2021 20.33.16

Avaliação Institucional Pág: 1 de  18

Avaliação de Curso de Graduação
Período de 06/10/21 até 05/11/21

Curso: MedicinaUnidade Ensino: UniCerrado
Questionário: Avaliação Do Curso de Graduação

1) As disciplinas cursadas contribuem para sua formação integral, como cidadão e profissional.



2) Os conteúdos abordados nas disciplinas do curso favorecem sua atuação em estágios ou em atividades de iniciação
profissional.

3) As metodologias de ensino utilizadas no curso desafiam você a aprofundar conhecimentos e desenvolver
competências reflexivas e críticas.



4) O curso propicia experiências de aprendizagem inovadoras.



5) O curso contribui para o desenvolvimento da sua consciência ética para o exercício profissional.

6) No curso você tem oportunidade de aprender a trabalhar em equipe.



7) O curso possibilita aumentar sua capacidade de reflexão e argumentação.



8) O curso promove o desenvolvimento da sua capacidade de pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para
problemas da sociedade.

9) O curso contribui para você ampliar sua capacidade de comunicação nas formas oral e escrita.



10) O curso contribui para o desenvolvimento da sua capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente.



11) As relações professor-aluno ao longo do curso estimulam você a estudar e aprender.

12) Os planos de ensino apresentados pelos professores contribuem para o desenvolvimento das atividades acadêmicas
e para seus estudos.



13) As referências bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino contribuem para seus estudos e
aprendizagens.



14) São oferecidas oportunidades para os estudantes superarem dificuldades relacionadas ao processo de formação.

15) A Direção do curso é disponível para orientação acadêmica aos estudantes.



16) O curso exige de você organização e dedicação frequente aos estudos.



17) São oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos ou atividades de extensão
universitária.

18) São oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de atividades que
estimulam a investigação acadêmica.



19) O curso oferece condições para os estudantes participem de eventos internos e/ou externos à instituição.



20) As atividades práticas são suficientes para relacionar os conteúdos do curso com a prática, contribuindo para sua
formação profissional.

21) O curso propicia acesso a conhecimentos atualizados e /ou contemporâneos em sua área de formação.



22) O curso disponibiliza monitores para auxiliar os estudantes.



23) Os equipamentos e materiais disponíveis para as aulas práticas são adequados para a quantidade de estudantes.

24) Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas são adequados ao curso.



25) As bibliografias indicadas encontram-se disponíveis na biblioteca física e/ou virtual.



26) As atividades acadêmicas desenvolvidas dentro e fora da sala de aula possibilitaram reflexão, convivência e respeito
à diversidade.



11/12/2021 20.33.16

Avaliação Institucional Pág: 1 de  18

Avaliação de Curso de Graduação
Período de 06/10/21 até 05/11/21

Curso: OdontologiaUnidade Ensino: UniCerrado
Questionário: Avaliação Do Curso de Graduação

1) As disciplinas cursadas contribuem para sua formação integral, como cidadão e profissional.



2) Os conteúdos abordados nas disciplinas do curso favorecem sua atuação em estágios ou em atividades de iniciação
profissional.

3) As metodologias de ensino utilizadas no curso desafiam você a aprofundar conhecimentos e desenvolver
competências reflexivas e críticas.



4) O curso propicia experiências de aprendizagem inovadoras.



5) O curso contribui para o desenvolvimento da sua consciência ética para o exercício profissional.

6) No curso você tem oportunidade de aprender a trabalhar em equipe.



7) O curso possibilita aumentar sua capacidade de reflexão e argumentação.



8) O curso promove o desenvolvimento da sua capacidade de pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para
problemas da sociedade.

9) O curso contribui para você ampliar sua capacidade de comunicação nas formas oral e escrita.



10) O curso contribui para o desenvolvimento da sua capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente.



11) As relações professor-aluno ao longo do curso estimulam você a estudar e aprender.

12) Os planos de ensino apresentados pelos professores contribuem para o desenvolvimento das atividades acadêmicas
e para seus estudos.



13) As referências bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino contribuem para seus estudos e
aprendizagens.



14) São oferecidas oportunidades para os estudantes superarem dificuldades relacionadas ao processo de formação.

15) A Direção do curso é disponível para orientação acadêmica aos estudantes.



16) O curso exige de você organização e dedicação frequente aos estudos.



17) São oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos ou atividades de extensão
universitária.

18) São oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de atividades que
estimulam a investigação acadêmica.



19) O curso oferece condições para os estudantes participem de eventos internos e/ou externos à instituição.



20) As atividades práticas são suficientes para relacionar os conteúdos do curso com a prática, contribuindo para sua
formação profissional.

21) O curso propicia acesso a conhecimentos atualizados e /ou contemporâneos em sua área de formação.



22) O curso disponibiliza monitores para auxiliar os estudantes.



23) Os equipamentos e materiais disponíveis para as aulas práticas são adequados para a quantidade de estudantes.

24) Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas são adequados ao curso.



25) As bibliografias indicadas encontram-se disponíveis na biblioteca física e/ou virtual.



26) As atividades acadêmicas desenvolvidas dentro e fora da sala de aula possibilitaram reflexão, convivência e respeito
à diversidade.



11/12/2021 20.33.16

Avaliação Institucional Pág: 1 de  18

Avaliação de Curso de Graduação
Período de 06/10/21 até 05/11/21

Curso: Pedagogia - LicenciaturaUnidade Ensino: UniCerrado
Questionário: Avaliação Do Curso de Graduação

1) As disciplinas cursadas contribuem para sua formação integral, como cidadão e profissional.



2) Os conteúdos abordados nas disciplinas do curso favorecem sua atuação em estágios ou em atividades de iniciação
profissional.

3) As metodologias de ensino utilizadas no curso desafiam você a aprofundar conhecimentos e desenvolver
competências reflexivas e críticas.



4) O curso propicia experiências de aprendizagem inovadoras.



5) O curso contribui para o desenvolvimento da sua consciência ética para o exercício profissional.

6) No curso você tem oportunidade de aprender a trabalhar em equipe.



7) O curso possibilita aumentar sua capacidade de reflexão e argumentação.



8) O curso promove o desenvolvimento da sua capacidade de pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para
problemas da sociedade.

9) O curso contribui para você ampliar sua capacidade de comunicação nas formas oral e escrita.



10) O curso contribui para o desenvolvimento da sua capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente.



11) As relações professor-aluno ao longo do curso estimulam você a estudar e aprender.

12) Os planos de ensino apresentados pelos professores contribuem para o desenvolvimento das atividades acadêmicas
e para seus estudos.



13) As referências bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino contribuem para seus estudos e
aprendizagens.



14) São oferecidas oportunidades para os estudantes superarem dificuldades relacionadas ao processo de formação.

15) A Direção do curso é disponível para orientação acadêmica aos estudantes.



16) O curso exige de você organização e dedicação frequente aos estudos.



17) São oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos ou atividades de extensão
universitária.

18) São oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de projetos de iniciação científica e de atividades que
estimulam a investigação acadêmica.



19) O curso oferece condições para os estudantes participem de eventos internos e/ou externos à instituição.



20) As atividades práticas são suficientes para relacionar os conteúdos do curso com a prática, contribuindo para sua
formação profissional.

21) O curso propicia acesso a conhecimentos atualizados e /ou contemporâneos em sua área de formação.



22) O curso disponibiliza monitores para auxiliar os estudantes.



23) Os equipamentos e materiais disponíveis para as aulas práticas são adequados para a quantidade de estudantes.

24) Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas são adequados ao curso.



25) As bibliografias indicadas encontram-se disponíveis na biblioteca física e/ou virtual.



26) As atividades acadêmicas desenvolvidas dentro e fora da sala de aula possibilitaram reflexão, convivência e respeito
à diversidade.


