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EM RELAÇÃO A VOCÊ ACADÊMICO (DISCENTE): 

 

1.  Como você avalia sua condição de acesso as atividades remotas 

propostas pelos docentes?  

 

 

2. A sua participação no desenvolvimento das  atividades propostas 

é...  

 

  



3. A sua realização das atividades das disciplinas nos prazos 

estipulados é... 

 

 

4. Nas disciplinas que você está participando, como você avalia seu 

aprendizado nesse semestre?  

  



 

5. Nas disciplinas que você está participando, como você avalia, em 

geral, a sua organização e envolvimento com as atividades 

propostas 

 

6. Sua assiduidade (frequência) nas aulas remotas é...  

  



 

 

7. Sua interação e busca de tirar as dúvidas em aula remota é....  

 



 

8. Qual a maior dificuldade que você tem em estudar a distância?  

 



 

9. Caso queira, apresente sugestões, críticas e opiniões escreva 

aqui  

Os professores parecem estar perdidos no que estão fazendo. Precisam estar 
cientes e entendendo o que fazem. 

Professoras avaliarem as notas conforme aula EAD , não avaliar conforme aula 
presencial. 

Rever os horários em que todos entram pq as vezes trava as aulas no portal  

Minha sugestão é usar apenas uma sala para a aula e padronizar, pois cada 
semana um professor usa uma sala diferente. 

Recomendo colocar gravações de todas aulas remotas para que os alunos 
possam rever os conteúdos. 

Verificar um sistema ou um aplicativo que atenda as necessidades de todos os 
alunos. 

Melhoria de comunicação dos docentes e coordenador com os alunos e da 
universidade  

Seria interessante que o professor estimule sua interação com os alunos 

Aula mais dinâmica, são muitos slides em uma aula só e o professor falando 
direto parece que fica mais cansativo. 

Pedir para os professores copiarem o formato das aulas do Efraim  

Os slides ser mais elaborado e fácil intendimento, vídeo aula pra assistir depois  

UBM nao esta nem ai para nossa turma tudo que a turma pede a maioria é 
ignorada. 

Aplicativo Jitsi bem ruim, as vezes a aula cai e nem sempre conseguimos voltar!!! 
Fora que tem profs que tem preferência por outras plataformas, ai temos que 
baixar varios outros aplicativos para aquela disciplina. 

acho que tudo que eu gostaria de sugerir ja entrei em contato com os professores 
e o coordenador Deyvison 

Opinião: Mais compreensão,nem todos estão parados nesta quarentena.  

Slides das aulas estão grandes, ocasionando a perda de foco. Entendemos que 
os professores estão se esforçando, e procurando se adaptar enfim ... As aulas 
de todas as matérias deveriam ser gravadas e colocadas no ava (incluindo as 
aulsa em EAD), que tem atualmente alguns vídeos porém pouco explicativo. As 
notas deveriam ser lançadas no prazo para que nós alunos pudesse ter mais 
controle e ficar ciente. As provas deveriam ter mais tempo, afinal nem todo mundo 
tem condições de ter internet de boa qualidade e poderiam escolher apenas 1 
aplicativo para dar as aulas online (de preferência o Google Meet). Desde já 
agradeço! 

essa forma de aprendizado, depende muito da disciplina do aluno, mas também 
tem muitos professores que não conseguimos aprender direito nem na sala, aqui 
piora muito mais. 

aulas pelo skype, todas gravadas para uma revisao caso nao entenda. Para 
acompanhar se os professores estao explicando as materias devidamente. 



Acho que todos os professores deveriam deixar as aulas gravadas no ava pois 
muitos não conseguem entender na hora, mas depois podedo rever ajudaria 
muito mais, mas fora isso nao tenho o que reclamar, 

Um app decente para aulas e um desconto na mensalidade 

Os slides poderiam ser menores, pois são grandes e cansativos. 

Slides menores 

Em determinadas matérias. Os professores podiam fazer uso de um quadro 
branco para apresentar determinadas informações sobre a matéria em si. Logo, 
esse quadro branco, pode ser disponibilizado pela UBM aos professores. 

Seria interessante Slides menores, mais claros e objetivos e a escolha de apenas 
uma plataforma fixa para todos os professores darem a aula videoconferência. É 
preciso melhorar também o meio de comunicação(principalmente com o 
coordenador) pois nunca temos uma resposta quando precisamos tirar dúvida e 
ficamos sem rumo, precisamos de mais suporte.  

Poderiam falar mais sobre o papo reto tanto redes sociais como tambem no site 
senao acaba esquecendo. 

MELHOR A PLATAFORMA EAD 

Slides menores ajudariam no entendimento das materias  

As mensalidades deveriam ser mais acessíveis. Poderia fornecer cartão de 
ônibus as pessoas que precisam e não tem condições de ficar pagando 
passagem todos os dias como eu. 

No meu curso só tem um professor que não coloca nada no ava eu gostaria que 
fosse postado ate para ter um controle e um acesso melhor há matéria.  

Reformular as aulas online, criando melhor estratégias de ensino. 

Maioria dos docentes cumprem com o que prometem em aula, tiram as dúvidas, 
representam a disciplina; Outros parecem não estar dispostos a ensinar, talvez 
por não saberem usar os recursos disponíveis. 

Crítica: Neste semestre muitos professores deixaram a desejar, uma ressalva 
para o professor Efraim. 

Como disse na questão anterior, eu não tenho uma internet de qualidade em 
casa, com isso tento acompanhar pelo AVA . Um fator que me atrapalha muito é 
que alguns professores não disponibilizam TODO o material (como trabalhos, 
exercicios valendo pontos) no AVA da instituição. Alguns slides e pdfs, não são 
claros e explicativos , as informações ficam muito crua e sem estrutura. 

Sugestão: Eu peço que os professores tenham mais paciências em relação a 
nossa situação , estamos vivendo uma grande crise na saude que infelizmente 
afetou a todos, porém com essas aulas online tem coisas são um pouco 
complicadas, principalmente algo que for fora da sua realidade, e a ubm em si 
precisa de um app que seja somente dela.  

A UBM deve alterar o meio de avaliação dela como fez neste semestre. Muitas 
faculdades separaram os conteudos da N1 e da N2 e nem prova passaram. A 
universidade foi bem infeliz de ter organizado as avalições da forma que esta 
fazendo neste semestre, principalmente de jogar uma prova valendo 10 pontos 
dos dois assuntos. Fora que tem professor que se contar, tive no máximo 5 aulas 
por videoconferencia. Faltou um treinamento melhor aos professores que tem 



dificuldades e senso de alguns na avaliação. 

redução no valor da mensalidade, coordenador presente e professores que sejam 
profissionais e entendam o lado dos alunos 

Toda aula deveria ser gravada para o caso de não termos internet na hora da aula 
ou a conexão cair 

Os apps que os professores estão utilizando não possuem função de assistirmos 
as aulas novamente depois. E na maioria das vezes trava muito, dificultando 
assim o entendimento. 

Que alguns professores tenham aula com o Professor Efraim, para aprenderem a 
dar aula nesta modalidade modalidade. 

Os professores precisam de um treinamento, óbvio dentro do possível, mas 
precisam pelo menos o mínimo sobre como lecionar à distância. 

Pagamos caro pra um ensino sem qualidade, nao temos nenhum desconto, ja que 
a situação está difícil para todos e principalmente questões levantadas ao 
coordenador do curso nao são respondidas. 

que os professores centralizem os conteúdos em uma única plataforma pois é 
dificil pegar materia na sala virtual, no email, no whatsapp, sem contar o que é 
dito em aula e não é colocado no Ava como período de entrega de tarefas. Além 
disso, os professores deveriam fazer video aulas e colocar disponivel na sala 
virtual assim como o Said fez pqe os alunos que não conseguem assistir a aula 
em tempo real, pelo menos conseguem acompanhar o conteúdo.  

Críticas: Poucos os professores que estão colaborando com o aluno, ajudando, 
dando suporte rápido e necessário. Matérias muito complexas que estão sendo 
aplicadas porém o aluno não tem o suporte imediato para tirar dúvidas, para 
compreender o que foi entregue, para elaborar as provas e trabalhos. Como 
representante, vejo que minha turma está passando por muitas dificuldades em 
relação ao ensino. 1- nem todos tem uma internet boa e aparelhos bons para 
assistir as aulas e fazer trabalhos. 2- falta de colaboração do professor para com 
aluno. Por exemplo, temos uma matéria específica que diversos alunos estão 
tendo notas muito ruins pelo fato de não termos ajuda necessária. Temos uma 
ótima professora porém acho que ela deveria mudar seu método de ensino (pois 
todos temos reclamado desde o início das aulas online) que não está ligando 
muito, que acha que é isso mesmo e ponto, que o aluno é obrigado a estudar 
daquela forma, sendo que é uma matéria super complexa que precisamos de 
muito suporte para desenvolver nosso aprendizado e até mesmo assimilar o que 
está sendo entregue a nós. Sugestões: Ouvir mais o que os alunos tem a dizer. 
Uma grande instituição com propósito muito bom, porém que seus colaboradores 
(coordenadores, professores e afins) sejam mais treinados para filtrar o que é 
uma crítica construtiva e levar até os responsáveis para que possam nos ouvir de 
forma positiva, com intuito de melhorar a instituição. Opinião: Durante a pandemia 
tenho tido contato com alunos de outras instituições que estão com suas 
plataformas mais avançadas, organizadas e bem elaboradas. Dando gosto ao 
aluno por estar pagando o valor que era pago no presencial só que a distancia, 
vejo que poderia ser implementado um aplicativo (até mesmo para ser utilizado 
depois nos cursos EAD) que já tenha sua propria plataforma de vídeo chamada, 
meio que transferir o sistema AVA para o app, pra facilitar a vida do aluno. Pois 
muita das vezes o site da instituição fica sendo falho, demora a carregar e etc. 
Nesse app poderia ter funções que facilitasse o professor também, a colocar seu 



material, livros que serão utilizados, até mesmo fazer uma junção da minha 
biblioteca nesse app, uma vez que ficaria mais rápido para utilizar e focado aos 
estudos do aluno. 

professor com mais didatica e mais disposto a ajudar a turma, com materias com 
calculo e mais complicada o aprendizado tem sido minino. 

Poderiam disponibilizar as aulas todas gravadas, para a questão de estudos e 
melhor entendimento. 

minha maior critica é em questão da estrura mal oferecida pela universidade, 
alguns professores ate conseguem ir bem, mas outros nem tanto, inclusive uma 
professora em especifico, da materia de microeconomia não tem um pingo de 
educação, e arrogante, não esplica direito e não tem um pingo de paciência. em 
fim, esta uma situação bem complicada de se aturar..  

Gostaria que os professores dessem uma atenção a mais para retirada de 
duvidas e correções de erros nas notas. 

Não estou aprendendo nada e aplicativo e horrivel. 

Seria bem legal se as aulas ficassem gravadas, disponíveis para o aluno ver 
depois, pois muitos nao conseguem chegar a tempo para assistir o começo delas.  

Parar o ano letivo e voltar o ano que vem! 

Que os professores expliquem melhor, sem preguiça, fora que o app nunca 
funciona direito 

Acho que a Universidade deveria ter se preparado mais para oferecer ensino a 
distancia para seus alunos.  

Sobre a divulgaçao de atividades complementares poderiam ser mais frequentes 
pois eu me perco . 

Alguns professores nao tem a facilidade de ensino a distancia. 

A professora Sônia poderia se comunicar melhor nas aulas dela. 

Professora Sônia (administração) a mesma não ajuda e quando pedidos ajuda ela 
simplesmente ignora e passa rapido para não retirar nossas dúvidas. 

professor Efraim, melhor professor em EAD  

Não teve preparação para esse tipo de aula onlinne.  

Minha reclamação é sobre alguns professores que fizeram descasos com os 
alunos, não comparece nas aulas on-line, quando aparece faz ignorância, passa 
trabalho e manda o aluno procurar no Google, professores deveriam ter 
consciência que o aluno está estudando para tirar suas dúvidas e aprender, não 
para fica correndo atrás na internet como faz um trabalho que é dever do 
professor orientar. 

criar um whatsapp para cada professor individual, para se tirar duvidas com mais 
agilidade 

padronizar todas as aulas 

A UBM tem dar mais suporte para os professores. 

Dar mais suporte ao professores 

Os professores deveriam ter uma unica plataforma para comunicar com os 
alunos. O tempo que as provas online ficam disponivel teria que ser pelo menos 



24 hrs, muitos alunos trabalham, mesmo com a pandemia. 

Um sistema pré definido de trabalho e prova padronizado, por exemplo um 
trabalho e prova somente por matéria, assim evita alguns professores vir 
passando 10 trabalhos de uma vez 

Gostaria que o suporte seria melhor, pela instituição e coordenação. Nunca 
sabemos de nada que acontece, ninguém nunca sabe se quer tira uma dúvida. 
Os professores alguns deixam a desejam pela má vontade de dá assistência e 
suporte, porém é minoria . 

OS PROFESSORES DEVERIAM USAR MÉTODOS PADRÕES PARA A 
ENTREGA DAS ATIVIDADES E NO MINISTRAR DAS AULAS 

Mais agilidade no lançamento das notas no portal!  

Gravação da aulas para consulta. 

O retorno da faculdade mediante aos problemas existentes é muito ruim, até o dia 
de hoje tenho questões a serem resolvidas e até o momento não recebi uma 
posição da UBM. 

Gostaria de fazer um crítica relacionada a professora Sonia, totalmente sem 
paciência e com muita má vontade , a gente pergunta algo ela so fala que tem no 
livro, correu com a máteria, explia exercício fácil depois coloca um extremamente 
difícil na prova, deu apenas 1 hora pra fazer uma prova de cálculo. A gente 
reclama com Deyvson e é quase a mesma coisa que nada, estou com nota do 
meu trabalho da n1 até hoje 17/07 sem lançar da Sonia, ninguem da minha turma 
aguenta mais ela e as grosserias dela, não estamos conseguindo aprender, todos 
estão com muita dificuldade e ela não tem paciência nenhuma pra ensinar, não 
sei como é professora.  

mariaclara18rc@gmail.com 

Aulas mais interativas 

As aulas que são onlines (sem ser as presenciais) poderiam ser gravadas em 
vídeo ao invés de serem colocadas em livros, fica muito mais extenso e 
complicado de estudar. Fora que as vezes tem muito conteúdo e fica corrido com 
as atividades para entregar e entre as outras disciplinas 

sistema de avaliaçao dos rendimentosdos alunos nao favorece.  

Aulas que fossem mais interativas. 

Alguns professores não tira as dúvidas que surgem no aluno, muito menos 
responde as mensagens. 

PODERIA ESTIPULAR UM PRAZO MAIOR PARA A ENTREGA DAS 
ATIVIDADES JÁ QUE ALGUMAS PESSOAS (NESTE CASO, EU MESMO) NÃO 
ESTÃO DE QUARENTENA E SIM TRABALHANDO NORMALMENTE. 

ORIENTAR MELHOR PROFESSORES, SISTEMA APRESENTA DIVERSAS 
FALHAS E ERROS, POR EXEMPLO, SE A INTERNET CAIR, PERDE A PROVA 

Sinto falta do professor pegar o conteúdo, apresentar pra turma, explicar, passar 
o exercício, corrigir e tirar as duvidas. O que a maioria não está fazendo (não me 
refiro a todos, pois tem professor que esta conseguindo passar todo esse 
processo que citei). Estão colocando o arquivo com o conteúdo no portal pra que 
todos possam ler e só entra na sala online pra tirar duvida do que leu, falta um 
trabalho da matéria cm agente, uma correção; uma dinâmica melhor de aula).  



CAPACITE MELHOR OS PROFESSOR, CORDENADOR E SISTEMA 

Sugiro que a Instituição seja mais sensível e aberta ás questões propostas por 
nós enquanto clientes. 

cancelar o segundo semestre e so voltar quando for possivel estudar 
presencialmente 

gosto do todos 

Na minha opinião, esse semestre foi completamente desorganizado. Ninguém 
tem culpa do que está ocorrendo, porém os alunos estão saindo prejudicados 
visto que existem professores que não tem facilidade em se adaptar ao novo 
modelo proposto. Os alunos irão fazer uma prova valendo 10 pontos, com toda 
matéria, como se fosse uma prova final obrigatória. A única vantagem que tinha 
nas aulas presenciais em não ir para a final era justamente nao ter que estudar a 
matéria inteira! Espero que melhorem no segundo semestre, pois esse foi 
horrível, ainda mais pra quem irá se formar agora! 

Após resolução das atividades, acho que seria extremamente válido receber os 
gabaritos com comentários para compreender os possíveis erros, já que 
realizamos as provas, mas não recebemos feedback sobre as questões, apenas 
recebemos as notas.  

OS PROFESSORES DEVERIAM AJUDAR MAIS OS ALUNOS , POIS O 
ENSINAMENTO ESTÁ REGULAR, ACHO QUE DEVERIAM EXPLICAR 
DETALHADAMENTE AS QUESTÃOS OU MATÉRIAS, PORQUE A DISTANCIA É 
DIFICIL ENTENDER  

Uma plataforma boa, com suporte  

Em algumas matérias, principalmente de macroeconomia, o horário para fazer os 
testes e provas é pouco, poderia ser um prazo maior, pois além da matéria ser 
difícil, as perguntas são complexas.  

O sistema EAD necessita de um cronograma semanal de estudos. Um conteúdo  

Os professores poderiam dar mais exemplos como se fosse em um quadro em 
sala, principalmente em matérias que exigem cálculos. 

Corrigir as proas e os exercicíos 

Que os Professores possam ficar mais flexíveis com o prazo de entrega dos 
trabalhos e provas, pois problemas com queda de internet acontece bastante, é 
isso os alunos não tem como prever quando vai voltar a internet. 

Minha sugestão é que os professores tenham a ferramenta de gravar a aula e a 
mesma fiscar disponível no proprio AVA, pois a resposta que tivemos de alguns é 
que não poderia gravar por conta do tamanho do arquivo e a dificuldade de 
enviar. Se estiver a ferramenta no AVA acredito que atenderá.  

Professores deveriam lançar conteúdo no Ava, somente no dia da aula deles, 
também deveriam colocarem áudios ou videos com o mesmo tempo da aula. Nos 
feriados também não deveriam enviar conteúdo. 

As aulas on-line com os professores são muito boas, eles são excelentes , porém 
estudar pela plataforma está muito complicado, é muita matéria para acompanhar, 
os prazos para as entregas de trabalhos avaliativos são curtos, e estão colocando 
data de entrega até em final de semana. Estamos passando por um momento 
difícil onde não temos certeza de quase nada, para o próximo período espero que 



seja algo mais organizado.  

Que os professores sejam mais compreensíveis  

Acho que a grande questão onde todos os alunos concordam é com o volume de 
conteúdo aplicado, aulas curtas e o isolamento do aluno para desenvolver as 
atividades apresentadas. 

A coordenação poderia estabelecer um padrão para os professores seguirem, pra 
postagem do material e dar informações num prazo maior para os alunos, como 
NPJ. Falta muita organização da coordenação e suporte aos professores. 

As informações sobre as avaliações e descontos da mensalidade deveriam ser 
tratadas com maior importância e as informações devem ser mais nítidas.  

Implantação de um cronograma completo de TODAS atividades, trabalhos e 
provas, referentes ao semestre em atividade. 

A maior reclamação é a FALTA DE PADRÃO, em pós graduação fica todo 
material disponível para o aluno acessar quando tiver disponibilidade assim como 
as provas, caso for mantido o método à distância seria ideal o UBM fazer desta 
forma!  

A maior dificuldade foi a falta de método para as aulas, alguns professores 
gravam vídeos, outros videoconferência, tem aulas por áudios. Nunca se sabe 
como vai ser, é uma bagunça pra falar a verdade, inclusive as avaliações. 

Gostaria que tivesse uma padronização de como passar conteúdo, de passar 
atividades avaliativas com prazo maior e que os professores disponibilizem 
materiais nos dias de suas aulas e que os conteúdos fossem passado como eram 
em sala de aula em relação a quantidade de matéria. 

todo conteudo deveria ser salvo e disponibilizado para os alunos após publicados, 
professores vão cobrar oque não lecionaram em sala de aula. 

Melhor apoio aos professores no quesito "tecnologia" 

Um padrão, pois tem professores que dão video aula e cobram presença, outros 
não... Então fica realmente complicado. 

melhorar as abas de separação das materias, ter uma específica pra envios de 
trabalhos uma vez que os trabalhos se misturam às audio/video aulas e acaba 
ficando um pouco confuso.  

Nem uma 

o ambiente EAD não proporciona o que promete. O ensino está longe de valer a 
mensalidade cobrada. O comprometimento da instituição com o aluno é algo 
indescritível, chegando a ser um descaso.  

Os professores e a instituição poderiam ter mais comprometimento com os seus 
alunos, pois os mesmos não estão dando aulas corretamente nos horários que 
deveriam ser presenciais.  

Necessidade de um calendário mais organizado 

Sistema da UBM e falho tem dias que o servidor cai em plena aula remota 

Poderia ter mais aulas pelo Google Meet, com conteúdo para acompanhar, visto 
que os professores não têm lousa e não podem demonstrar determinada matéria 
ou material. 

 



a carga horária de NPJ do 7 período é mito alta, aliada à 7 matérias. Foi m 
semestre particularmente difícil 

Talvez se fosse utilizado uma plataforma com um layout melhor e com 
informações mais fáceis de se encontra, principalmente destacando os trabalhos, 
provas e as notas.  

Os professores disponibilizam uma infinidade de materiais e trabalhos, colocam 
os prazos, sem nem pensar nos alunos. Claro que não são todos, alguns se 
dispõem a explicar, aumentar o prazo, mas outros... uma falta de consideração 
sem tamanho. 

Mais organização 

Como alguns professores, que seja padrão o material oferecido por WORD, PDF 
PowerPoint, pois facilita com o aprendizado. 

trabalho achei muito complicado de fazer, acho que poderia se trabalhar somente 
com avaliações sempre no caso de estar estudando não presencialmente, porque 
remotamente parece que não conseguimos assimilar satisfatóriamente a matéria 
e aí aparece um trabalho onde voce precisa discorrer sobre algo que não esta de 
dominando , fica bem desconfortável pro aluno. 

um prazo maior nos trabalhos, acredito que os professores deveriam passar 
trabalhos menos complexos porque nossas vidas não parou continuamos a 
trabalhar 

Todos professores poderiam seguir a mesma regra para ministrar o conteúdo. 

gostaria que os prazos estipulados tivessem um intervalo maior, estão colocando 
muitas atividades para serem entregues nos mesmo dias praticamente, e poucos 
dias para fazer, levando em consideração os alunos que nessa pandemia ainda 
estão trabalhando normalmente e não todo seu tempo disponível, assim como era 
nas aulas presenciais. 

Seria muito didático se instituição de ensino apresentassem apostilas, assim 
poderíamos acompanhar a aula de cada professor com o material em mãos, ou 
quem não quiser imprimir, fazer o seu próprio resumo. Isso facilitaria muito na 
hora de fazer uma prova, eu me sinto completamente perdida em relação as 
provas, tendo em vista que não são todos, mais alguns dos mestres me deixou 
um pouco confusa. eu entendo que tudo é muito novo para todos, mais a ideia da 
apostila com as aulas para TODOS os mestres seria ideal para o aprendizado e 
compreensão da matéria em si. 

É MUITA ATIVIDADE EM POUCO PERIODO DE TEMPO, BEM COMO MUITA 
MATERIA JOGADA NA PLATAFORMA O QUE FAZ COM QUE AS PESSOAS 
QUE TRABALHA COMO EU FIQUE PERDIDA E COM MUITA DIFICULDADE DE 
APRENDER. SERIA MAIS VIAVEL O PROFESSOR COLOCAR MATERIA 
APENAS NO DIA DE AULA DO MESMO, EVITANDO VARIOS ASSUNTOS 
DIFERENTES NO MESMO DIA. SE SEGUIR A ORDEM DE HORARIO DE CADA 
AULA E MATERIA NA SEMANA E OS MESMO COLOCAR CONTEUDO SO NO 
SEUS RESPECTIVOS DIAS SERA MAIS FACIL O APRENDIZADO, PORQUE 
COLOCAR MUITO CONTEUDO EM POUCO ESPACO DE TEMPO E RUIM 
PARA TODOS, PRINCIPALMENTE PARA O ALUNO QUE NAO CONSEGUE 
CONCILIAR TRABALHO E AULAS ONLINE PELO EXCESSO DE CONTEUDO 
DIDATICO NA PLATAFORMA. SE PUDER TER UM POUCO MAIS DE 
MODERAÇÃO NO LANCAMENTO DAS AULAS E ATIVIDADES FICA MAIS 



VIAVEL E APRENDEMOS AO MENOS O BASICO, POIS ENCHER DE 
CONTEUDO NAO E SINAL DE APRENDIZADO DO ALUNO. E OUTRA EVITAR 
PASSAR TANTOS TRABALHOS DIVIDIDO EM VARIAS ETAPAS EX. 1 
VALENDO 1,0 OUTRO VALE 1,0 OUTRO VALE 2,0 E UM VALE 0,5 E OUTRO 
0,5. PORQUE E NECESSARIO TANTO TRABALHO ASSIM PARA DÁ UMA 
NOTA VALENDO 5,0? NAO SERIA MAIS VIAVEL ESTABELECER NO MINIMO 2 
TRABALHOS VALENDO 5,0 . EXEMPLO 1 TRABALHO VALE 2,5 OU TESTE E 
OUTRO TRABALHO VALE 2,5 OU TESTE TOTAL 5,0 PONTOS 1 PARTE DA 
N1. OU 2 PARTE DA N1. COLOCA MUITOS TRABALHO VALENDO POUCO E 
ESQUECE QUE TEMOS 7 MATERIAS OU MAIS NO TOTAL E AI SE SOMAR 
TEMOS QUE REALIZAR MUITA ATIVIDADE EM POUCO TEMPO. POIS NEM 
TODOS ESTAO EM CASA, MUITAS PESSOAS TRABALHA . O QUE PODERIA 
SER FACIL SE TORNA MUITO DIFICIL, ACREDITO QUE MUITAS PESSOAS 
ESTAO E IRA TRANCAR A MATRICULA POR CONTA DESSA DIFICULDADE 
DE APRENDER E ESSA COBRANCA TREMENDA DE ATIVIDADES MAL 
DIVIDIDA PELO PROFESSOR, POIS A FORMA DE AVALIACAO DA UBM ESTA 
BOA . SENDO N1 5,0 N1 2 PARTE 5,0 E N2 10,0. ESTA OTIMA. POREM O 
PROFESSOR TEM QUE TER MAIS COMPREENSÃO COM ALUNO E NAO 
PASSAR TANTA ATIVIDADE P CHEGAR A 5,0 PONTOS. SERIA BOM NO 
MAXIMO 2 ATIVIDADES P VALER 5,0. 

Que sejam mais compreensivos e parem de mandar fazer trabalho manuscrito 

Seguir os horários de aula com video chamada, seguindo os horários da grade.  

Sugestão: Mandar materiais em pdf e vídeos conjuntamente sobre a matéria, 
apenas vídeos gravados aos quais temos que ficar pausando para tentar entender 
o conteúdo que muitas das vezes torna-se confuso. 

Se caso o próximo período for online deve ter uma plataforma mais organizada e 
mais adequada para os alunos e também para os professores. As aulas EaD não 
foram esperadas, mas agora depois desses meses com certeza foi uma 
experiência, então como aluna e representante peço que deem mais atenção até 
para o suporte aos alunos. 

Deveria ser disciplinado na hora da aula, com conteudo que seria dado em sala. 
O conteudo vem sendo extrapolado, uma aula de 40min. gera 2h em um dia... não 
tem condições do aluno se recompor. 

Plataforma muito instável, contato via telefone e e-mail quase nunca são 
respondidos, mensalidades que já foram pagas aparecem pendentes, mesmo já 
comprovando pagamento 

Muitos professores estão fazendo o possível pra nos ajudar, mas alguns 
simplesmente não ligam, passam tarefas manuscritas, o que de certa forma é 
desnecessário, só querem dar conteúdo 

Achei melhor estudar em casa porque não tem custos de deslocamento até a 
faculdade e nem as interrupções de alunos como é em sala de aula. Por mim 
poderia seguir assim, pois nos daria apossibilidade de cursar da cidade em que 
estivermos. Os de casa vão acabar se acostumando e deixarão de atrapalhar. 

Acredito que esse semestre não deve ser avaliado como se fosse um período 
comum, a pandemia além de afetar o aprendizado também afeta a saúde mental, 
no meu caso já agravou tanto que desde o inicio da pandemia minha saúde em 
geral está péssima . 



Em algumas matérias há uma grande quantidade de conteúdo. 

ESTA TUDO BEM NA MEDIDA DO POSSIVEL, TODOS TEM SE ESFORÇADO. 

Os professores serem mais objetivos e parar de colocar tanta matéria/trabalho 
sendo que muitos não explicam nada direito. 

Organização no ambiente virtual e principalmente separar por turma. 

Sugiro que haja um cronograma e que os professores estejam vinculados a ele. 
Que não haja postagem fora do horário de aula e que cada um respeite o seu dia 
de lecionar, assim como a quantidade matéria postada. 

Professores apenas poderem postar, conteúdo relacionado a matéria, no horário 
específico da própria aula 

criação de podcast com os assuntos 

A falta de empatia e suporte com os alunos de todas as partes da faculdade 
deixou a desejar. 

Desconto  

Gostaria de sugerir desconto nas mensalidade, uma vez que, todos nós tivemos 
cortes bem como, o ensino não está sendo presencial.  

As aulas a distância deveriam ser apresentadas em forma de vídeo aula, de forma 
que os alunos possam acessar quantas vezes forem necessárias. Muitos alunos 
não conseguem acompanhar a explicação dos professores e não se sentem a 
vontade de tirar duvidas durante a aula online. Ao termino da avaliação do EAD, 
poderiam nos ser apresentadas as questões que erramos, para podermos estudar 
mais o assunto. 

no momento tenho dificuldade na realização dos trabalhos por diversos motivos  

respeitar o dia e hora das aula pra postar conteúdo. 

Os professores que melhor me adaptei foram os que postava videos e material 
por escrito 

Mudar a apresentacao do portal 

Favor arrumar o quadro de notas , é uma desorganização sem fim . 

Deveria ser definido melhor e previamente como será a metodologia das aulas, 
pois há professores que utilizam o AVA para postar vídeos e há professores que 
fazem por vezes reuniões online por vídeo . Dever ser definido previamente logo 
no início do semestre como será o método utilizado para todos os professores e 
em todas as matérias. 

Hoje a ferramenta esta´melhor o acesso. 

A IES necessita em um investimento maior, muito maior do que vem realizando 
no AVA, pois posso considerar como PÍFIO o serviço apresentado aos alunos, 
falta mais organização na apresentação de um layout para os alunos e maiores 
recursos para conectividade e interatividade, pois até as plataformas de ensino 
fundamental particular está melhor do que o AVA apresentado pela ubm. É 
vergonhoso e desanimador. 

Todos os professores utilizarem apenas um aplicativo para ministrarem as aulas e 
passar as tarefas nos dias destinados as aulas. Fica uma confusão, aula é na 
segunda chega mensagem do representante professor passou trabalho numa 



terça feira, por exemplo. 

A dificuldade existe, mas como dedicação e disciplina é possível sim, acompanhar 
as aulas e ter um bom rendimento. 

Organizar melhor com os professores as atividades, passar com clareza aos 
alunos o plano de ensino e as datas das provas, não complicar ou esconder 
informações dos alunos.  

A plataforma é repleta de problemas, como as provas online que estamos 
realizando, aparecem questões repetidas e as vezes sem a real questão, somente 
respostas. 

Parabenizar os professores Luiz Eduardo que apesar de muita matéria, ele se 
desdobra para cumprir com tudo. A Atenção e boa vontade da Prof Ieda e Maria 
Cristina em nos atender. E Puxar a orelha da Prof Roberta, por conta da 
prorrogação de prazos dos trabalhos propostos em função da mínima quantidade 
de alunos não terem cumprido no prazo. Eu mesma perdi noites de sono e me 
desdobrei com trabalho e estudo ( trabalho na saúde) e consegui dar conta de 
tudo, e no último minuto ela FAVORECEU a maioria acomodada. Me causou 
indignação. Qualquer outro motivo de adiamento seria compreendido, mas esse 
não! E outros que são uma decepção. Um nem dá aula... Só diz que está sem 
internet 

Gostaria de destacar o empenho em que a UBM tem feito para que possamos dar 
continuidade aos estudos, mas gostaria de deixar uma sugestão, que fosse feito 
algo em conjunto, padronizado para que todos os professores seguisse, como o 
maneira de dar as aulas, cada um da de um jeito, um é remoto o outro por áudio, 
os materiais são de qualidade, mas precisamos desta mesma qualidade em suas 
explicações. 

Infelizmente muitos professores nao estao ensinando como deveriam. Muitos com 
materias extensas e audios de 1hora cada. O que fica impossivel e acompanhar e 
aprender.  

deixar os trabalhos e atividades com mas tempo para fazer. 

Acredito que seria muito mais eficaz nosso aprendizado, se todos os professores 
postassem vídeo aulas, como se estivéssemos em sala presencial e apostilas 
para que complementasse o aprendizado. 

Calendário de provas e trabalhos no AVA 

Alguns professores não aperecem para dar aula online, limitan-se a gravação e 
postagens de videos, que, em alguns casos são de autoria de terceiros. Tal 
situação dificulta a interação entre aluno e professor, interação que é fato gerador 
de admiração ao mestre transmissor do conhecimento. Ressalto que a postura 
criticada não é referente a todos os professores, e sim uma pequena parte. 

Padronizar a forma de aula. Devem ser todas ao vivo. Se o professor diz que nós 
alunos caso estivéssemos em aula presencial deveríamos estar em sala, o 
exemplo deveria vir deles em abrir aulas on line ao vivo e não somente estar 
disponíveis em sistema. Além das aulas ao vivo deveriam ficar gravadas no 
sistema. Sugiro que criem salas de aulas práticas independente de NPJ, que 
possa haver mais práticas para alunos que queiram aprender assim como para 
aqueles que possuem dificuldades. 

Estar pagando valor presencial, tendo que estudar pelo EAD. 



sugestão criação de trabalhos mais interativos 

Ter uma atenção voltada para quem , dificuldade financeira nesse momento ,da 
qual eu me enquadro, meu primeiro período foi prejudicado por esse motivo, perdi 
alguns trabalhos , por falta de internet , e computador.  

Tudo tranquilo até o momento. 

Alguns professores não foram sensatos , infelizmente ficamos bastante 
sobrecarregados, pois foram muitos trabalhos, em média 3 trabalhos por cada 
professor , mais testes e agora prova, ainda temos o NPJ, tivemos que da conta 
do tcc, os alunos estão EXAUSTOS . Não existe só faculdade em nossa vida, 
temos casa para cuidar, serviço... e somos só uma pessoa  

Notificações via e-mail em tempo real das aulas e atividades. Porque tem vezes, o 
que é normal, do (a) representante de tão atarefado (a) em notificar as atividades, 
esquece de mandar o link ou atividades específicas que passam ou passaram por 
um momento despercebidas.  

organização é mais proatividade é a solução de tudo da instituição, todos os 
setores são totalmente morosos, pouco se importam com a situação do aluno, te 
atendem mal, nunca resolvem os problemas, apenas passam a batata quente 
para outro e assim vai, plataforma totalmente desorganizada, sem padrão de 
conteudo, os professores passam como querem, sem qualquer tipo de padrao de 
ensino, fica tudo embolado no layout da pagina, a coordenadora não connsegue 
resolver um misero problema da turma, não tem o controle dos professores, 
totalmente perdida no cargo, não consegue responder sequer um representante 
de turma, o aprendizado fica cada vez mais dificil com tanto descaso,sinto que 
estou rasgando meu dinheiro toda vez que eu abro essa ead, ficar pagando 
1.042R$ numa ead dessa é totalmente triste, não vale, e a instituição não da um 
suporte, uma informação, nada..apenas pegam as mensalidades e somem 
porque, não vemos o dinheiro ser aplicado em nenhum lugar, triste para uma 
instituição tao conceituada na região, vcs estão cada vez mais longe do padrão de 
excelencia que ja foram um dia.  

Todas as criticas possiveis, tá tudo uma vergonha  

Padronização apenas no meet com os conteúdos salvos no AVA.  

aulas mais elaboradas pelo professor 

Notas das atividades devem ser lançadas com a correção do professor 

Deveria haver aulas gravadas e não aulas online, e muitas das fezes não consigo 
acessar o AVA dessa forma de acordo com os alunos/representante podendo ser 
reprovada.  

A universidade não possui meios eficazes ao atendimento da grande demanda de 
alunos por meio online. Tudo se inicia com planejamento e pesquisas anteriores, 
assim como, buscar saber a realidade de todos os seus consumidores. A 
acessibilidade e clareza sobre conteúdo e informações DEVE chegar a TODOS. 
Reforçando que, somos indivíduos, singulares e que possuem realidades 
distintas. 

Muito material excessivo 

necessario mais organizacao 

O maior problema são alguns professores que colocam conteúdo após horário da 



aula , e durante o período da aula não entra. pior de tudo é que na gora da prova 
é o que mais cobra. e sua didática é horrível. Enquanto outros se esforçam muito 
para nos ajudar. 

Não tenho reclamações, para mim tem sido muito eficiente o esforça do UBM! 

pra mim esta otimo! Pq sou do grupo de risco e caso volte as aulas presenciais 
não poderei voltar sem que haja uma vacina antes.  

A Instituição deveria obter uma plataforma única para as aulas online. Tipo o 
google sala de aula, onde os horários das aulas já são pré-definidos, sem precisar 
de ficar enviando link para acessar as aulas. Padronizar um sistema único para 
essas aulas. Meu filho estudo no Colégio Amparo e o método usado foi excelente. 

Os profesores deveriam estabelecer uma forma padrão de disponibilizar os 
conteúdos com aulas ao vivo para facilitar a tirar duvidas e as aulas ficam menos 
cansativas. Os professores também deveriam disponibilizar os tópicos da matéria 
como se fosse o que eles iriam passar no quadro em sala. Aulas através de 
áudios de 50 minutos são muito ruins.  

Acho que todas as aulas obrigatoriamente deveriam ser por vídeo conferência, 
pois, é a forma mais próxima de uma sala de aula real. Muitas vezes colocam 
apenas áudio ou talvez um vídeo que fora gravado anteriormente, youtube e etc, 
e isso não nos ajuda, pois a interação é zero. Peço encarecidamente que se a 
Instituição quer chegar o mais próximo de uma sala de aula é tendo vídeo 
conferência obrigatoriamente em todas as aulas.  

Acho de extrema falta de consideração com os alunos professores que dão aula 
via whatsAPP 

a universidade não facilita em nada, as atividades, as exigencias vai muito alem 
do que as demais faculdades estão propondo aos alunos. parce que quer 
dificultar tudo. 

O fato de ter que pagar mensalidade como se tivesse com aulas presenciais. Um 
pouco de consideração de alguns professores que passa matéria como se já 
tivéssemos visto antes. Estudamos 'DIREITO', nada mais justo que um ensino de 
qualidade. 

Que seja utilizado uma plataforma que tenha o recurso de manter as aulas 
gravadas. 

Os professores em geral, trabalhar com exemplos em cima do que vivenciamos, 
assim facilita entendimento 

Os professores deveriam parar de cobrar vários trabalhos ao mesmo tempo e 
evitar os trabalhos em grupo. 

as aulas deveriam ficar gravadas no AVA para serem assistidas novamente caso 
o aluno encontre essa necessidade. 

Achei alguns conteúdos muito extensos, e fora que teve professores que não 
utilizaram a vídeo aula, usaram apenas os fóruns, o que dificultou muito. As 
vídeos aulas são muito mais proveitosas, e todos os professores que optaram por 
elas o meu aprendizado foi muito maior. Gostaria de sugerir que caso seja 
necessário fazer o 10º período nesta modalidade que seja exigido dos 
professores o uso das vídeos aulas, pois tem professor que o conteúdo no portal 
ficou muito confuso. 

O calendário das atividades apresenta as datas de somente alguns trabalhos, 



criando a ilusão de ser confiável mas muitos trabalhos valendo ponto não foram 
inseridos na mesma, o que faz com que algumas datas de prazo e trabalhos 
passem despercebidas. Seria melhor ou não ter o calendário e o painel de 
atividades, ou que o mesmo fosse consistentemente correto. Seria ideal uma aba 
com os avisos e comunicados oficiais que são passados para os representantes, 
uma vez que adquirir informações através de grupos de Whatsapp repassados 
por representantes não é exatamente um meio confiável e preciso, principalmente 
considerando a variedade de recursos usados, como Emails da Turma e o próprio 
AVA 

Deveria haver um encontro virtual para explicar questões do NPJ, pois acredito 
que muitos estejam preocupados com o preenchimento do Refin 

Dar desconto nas mensalidades, visto que o custo da instituição reduziu com a 
ausência dos alunos. Como energia elétrica, aguá, limpeza, materiais de limpeza. 
O que mostraria boa-fé da instituição e deixaria seus alunos muito contentes. 

Muito conteúdo, aprendizado fraco. 

Mais organização dos professores 

Que os professores sejam mais objetivos no conteudo da materia e de chance de 
um prazo maior na entrega das avaliacoes e quando nao entregar achar maneira 
de ajudar os alunos por motivo da pandemia. todos estao sofrendo com ela. 

Reduzir a mensalidade 

A falta de comprometimento existente é por conta das faltas frequentes dos 
professores em horarios de aula, que acabam se tornando comodo para os 
alunos que seguem esse mesmo ritmo de faltam também 

Justamente o que falei na questão anterior. Eu mesmo não possuo internet rápida 
o suficiente para assistir às lives. Só acesso as aulas gravadas e me viro com o 
resto . 

Os prazos da entrega das atividades são muito curto, os conteúdos dos trabalhos 
são complicado de fazer e de postar. 

Melhorar na dinâmica do NPJ  

Poderíamos ter tanto a aula AO VIVO ONLINE quanto o material disponibilizado. 
Não somente o professor entrar para sanar dúvidas. Lembrando que não são 
todos que atuam dessa forma. Não estou também criticando a metodologia de 
cada um, apenas expondo minha opinião. 

Não quero  

Aulas assíduas dos professores.  

sobre o valor da mensalidade continuar o mesmo. 

sem opinião  

Alguns professores poderiam ser mais organizados em relação as atividades no 
AVA. 

Professores postar conteúdo nos seus respectivos dias de aula e não em 
qualquer dia da semana  

NPJ*** Que seja feito no horário da aula enviando a peça e na proxima semana 
um gabarito para saber se estamos fazendo corretamente. PROFESSORES* 
Encaminhar no horário da aula ou próximo, se adequando no horario que seria de 



aula não sobrecarregando os alunos.  

Resumos de aulas, resumos de conteúdos não mede conhecimento de ninguém, 
pelo contrário, só torna a atividade ainda mais cansativa e massante. 
Compreende-se a dificuldade, em tempos de pandemia, porém entendo que o 
melhor seria as aulas, com testes e provas para avaliação. 

Muitos trabalhos e prazos ao mesmo tempo impedem o aprendizado real da 
matéria. 

Matéria aplicada em prova condiz com o conteúdo que o professor considera 
estudado, porém, o problema é a velocidade que o conteúdo é passado para nós. 
E não são todos os professores que se dedicam para ter uma aula de maneira 
que seja acessível para todos. aulas gravadas no ava não possuem um local 
especifico que possa acessá-las. 

Video Aulas acompanhadas de um material resumido da matéria que auxilie no 
entendimento 

Os professores que ainda estão utilizando a plataforma Jitsi para ministrar a aula, 
poderiam migrar para o google meet. Plataforma do Google bem melho para 
acompanhar, pois as aulas não encerram do nada, áudio não chega atrasado (a 
não ser quando a internet trava ou cai). 

Professores postar conteúdo nos seus respectivos dias de aula e não em 
qualquer dia da semana  

muito conteúdo manuscrito sem necessidade 

Em relação ao estágio NPJ deveria ser ter sido diminuida a carga horaria das 
atividas, as peças não deveriam ter escrita, somete a rescrita, afinal isso facilitaria 
o envio das atividandes.  

mais liberdade nos conteúdos de avalição 

Eu compreendo que, foi um momento delicado e novo para todos nós, porém 
devo salientar que a divisão de notas adotada pela instituição neste semestre, 
aonde repartiu a n1 em duas partes e a demora na decisão quanto a nota da n2, 
deixou todos os alunos muito cansados e desgastados, eu particulamente não 
teria pscicológio para um semestre bagunçado como foi este. A minha sugestão é 
que apliquem uma quantidade menos de trabalhos, e mantenha o sistema 
avaliativo como era no presencial, um teste ou trabalho e uma prova, não tem 
necessidade de abarrotar os alunos om tantos trabalhos que em sua maioria só 
serviu para me fazer perder tempo em estudar para a 2ª fase da OAB. 

Quero aula presencial logo. 

Em relação ao NPJ houve uma grande dificuldade em aprendizagem por ser uma 
atividade de caráter pratico. Acho que as medidas em relação a como ministrar as 
aulas de NPJ deveriam ter tido outro tipo de metodologia. O tipo aplicado foi o 
tanto quanto confuso e de difícil aprendizagem. Acredito que deveriam ser feitas 
adaptações ou até mesmo um adiamento parcial desse tipo de atividade porque 
se trata de uma importantíssima matéria e indispensável ao aluno de direito hoje 
em dia e a forma como os alunos de 2020 estão tendo pode prejudicar bastante o 
desempenho futuramento dos acadêmicos. Portanto, penso que deveriam olhar 
cuidadosamente ao instituto das atividades do NPJ. Por fim queria atentar a 
organização dos materiais no AVA. 

Minha sugestão é que os professores se organizem melhor com horários, 



trabalhos, por que não é só porque estamos em casa que deixamos de trabalhar 
e deixamos de fazer nossos afazeres. Se fosse presencial não teríamos tanto 
conteúdo, não seria colocado conteúdo até em feriados. Acho que falta um pouco 
de consideração e organização da parte do UBM em geral. 

o ubm é completamente despreparada para isso, e deixou tudo muito a mercê, 
sem qualquer tipo de avanço, uma verdadeira merda 

Retirar atividades manuscritas, visto que é desnecessária diante da pandemia e 
do ensino a distancia (EAD). 

Poderia haver uma melhor organização por parte da coordenação e dos 
professores, falta coesão entre os professores em relação ao método de ensino, 
qualidade do material disponibilizado. Também falta uma melhor comunicação 
entre a coordenação, os professores para com os alunos. 

que a coordenação ouça os alunos pois não somos respeitados pela coordenação  

Alguns professores como o Thiago Modesto e Andreliana não dão aula, somente 
postam matéria, o que dificulta muito o aprendizado, visto que as aulas são de 
suma importância para interação e absorção do tema. Todos os professores 
deveriam dar aulas, dessa forma que está sendo não está sendo produtivo e não 
estamos recebendo a contraprestação do serviço que pagamos para ter. 

Nada a declarar 

nos últimos 3 anos estudando na instituição nunca vi trabalhos tão cansativos, 
extensos e massantes como esta sendo agora. Entendo que estamos em um 
momento difícil, porém muitos alunos não estão em casa de quarentena, com 
tempo livre para tais atividades. Eu como vários outros alunos presto serviços a 
saúde pública e neste momento o trabalho tem sido exaustivo e complicado 
devido ao momento vivido.  

não faz sentido algum cobrar fotos de peças manuscritas no npj, uma vez que as 
aulas são on-line e as peças são digitadas. 

Seria mais vantajoso o cancelamento do período.  

os materiais de apoio em pdf poderiam ser mais explorados 

Os professores estão passando muitas tarefas de forma desordenada, alguns 
publicam exercícios fora dos dias de aula, outros publicam com o prazo curto, 
alguns querem atividades manuscritas, sei que é um período difícil pra todos, mas 
infelizmente algumas pessoas (como é meu caso) estão trabalhando até mais do 
que antes, não dispondo de tanto tempo para realizar as atividades, deveria ter 
um calendário ou um forma organizada de postagem, para que possamos nos 
adequar e conseguir fazer tudo. 

Os conteúdos estão sendo passados 2x a mais do que era feito presencialmente, 
além da quantidade absurda de trabalhos e quiz.  

DEVERIAM TER UM PADRÃO PARA NÃO ATROPELAR OS ALUNOS, HAJA 
VISTAS QUE NEM TODOS TEM CONDIÇÕES TECNOLÓGICAS PARA 
ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NA VELOCIDADE 
COLOCADA ., DEVERIAM TER UM PRE REQUISITO PARA PARTICIPAR DAS 
ATIVIDADES EM CONDIÇÕES DE ACOMPANHAR OS TRABALHOS ... 

a pesquisa se pudesse ser pessoalmente seria melhor 

As aulas estão muito desorganizadas.  



Acho que todos professores poderiam padronizar o ensino, dando apostilas com 
questoes e videos pelo AVA para que na aulas online possamos entender melhor 
a disciplina. Teria mais organização. 

Mais organização. Algumas atividades não ficaram bem claras, causando 
dificuldades para os alunos entenderem o que era para ser feito. 

O administrativo da faculdade ficou pior ainda o acesso, já fiz contato inúmeras 
vezes com o departamento financeiro, inclusive com histórico de e-mails e não 
obtenho retorno. 

A insituição, bem como os professores tem que ser mais organizados ao nos 
passar materiais valendo nota. E o conteudo apresentado tem que ser o mesmo 
que seria passado em sala de aula. Entendo que estamos em meio a uma 
pandemia, porém, todavia, não são todos os alunos que estão dispondo de todo o 
tempo necessário para arcar com os prazos e incontáveis trabalhos que nos tem 
sido passado. A instituição avalia normalmente, presencialmente o aluno com um 
teste valendo até 2 pontos e uma prova valendo até 8 pontos. O que ocorreu foi 
que online, as notas ficaram picadas e mau explicadas a nós, alunos.  

todos as aulas serem dadas e postadas no AVA. O aluno poderia ser livre para 
acessar e ver as matérias na hora que quiser. Não ter presença.  

tenho uma crítica em relação aos prazos e datas que estão sendo dados para 
atividades como o caso da avaliação N2. Entendo quão foi inesperado a referida 
pandemia, porém, vejo que há um certo descaso com os alunos na hora de 
pensarem nos respectivos prazos e datas para as atividades, já que muitas 
pessoas continuam na mesma rotina de antes da pandemia, ficando pesado tal 
forma que foi adotado pela faculdade. 

melhorar  

Quero a faculdade de volta 

Que todos os professores coloquem vídeos, ou áudios no caso de não entrar ao 
vivo no horário certo de aula, pois quando não ocorre desta maneira, acaba por 
sobrecarregar o aluno que tem que ficar a disposição esperando o dia e a hora 
que o professor quer para postar a aula. 

acho que deveria ser providenciado um estúdio para que os professores tenham 
mais ferramentas para explicar a matéria, como um quadro, uma internet com 
velocidade adequada, enfim, um espaço mais adequado para ministrar aulas.  

a forma que as aulas são adiministradas são pessimas 

nao quero 

sugestão: utilizar a forma de ensino a distancia para o presencial, sem aulas com 
horário marcado apenas vídeo aulas para que se possa acessar no horário que o 
aluno tiver disponibilidade, visto a diversidade da rotina dos alunos em casa. 

está tudo muito confudo, muito desorganizado, ninguem da um parecer correto 
sobre nada, as atividades como NPJ estão uma zona 

Que a plataforma seja mais acessível de se acessar, pois tenho colegas que não 
conseguiu acesso para fazer a prova de dependência ficando prejudicado. 

Mais clareza na informação. 

Acho que método esta sendo excepcional neste período de quarentena e acho 
importante que permaneça assim, até que ache a cura pra este vírus.  



Maior organização por parte da coordenação do curso de direito, incluindo 
também a coordenação do npj, onde é o nosso principal órgão de comunicação 
dentro da instituição de ensino. Que seja montado com antecedência o calendário 
de prova, com as respectivas provas, e que tenha algum meio de comunicação 
direto da turma para com a coordenação, mesmo com o apoio dos representantes 
de turma, algumas coisas não são comunicadas no tempo certo.  

Alem dos áudios e videos, os professores podiam deixar a matéria escrita. 

a UBM dar um suporte melhor para os professores que possuem dificuldade com 
tecnologia  

Além da falta de clareza e organização por parte da instituição quanto aos prazos 
e quanto a disponibilização de materiais e correção de provas e trabalhos. Há 
também falta de transparência por parte dos docentes quanto às avaliações e 
feedback sobre as notas de cada aluno.  

Não tem 

Todos os professores devem aderir uma unica forna de ensino, que é a da video 
conferença, lecionado a materia por lá, como já é feito por alguns professores. 

Métodos de aprendizagem mais dinâmico  

Conforme a resposta anterior: As disciplinas devem oferecer Material PDF, pois 
os professores não apresentam organograma do que será estudado. A aula 
somente realizada de forma oral se torna cansativa. 

Sem dúvida, a pandemia pegou o mundo de surpresa, e com certeza, a educação 
não estava preparada para lidar com tamanha adversidade, nós os alunos 
também estamos esforçando para nos adaptar ao novo método de ensino, temos 
que conciliar, família, trabalho e estudo, num ambiente familiar quando não 
acontece a desconcentração, as vezes a conexão cai ou fica lenta, 
impossibilitando muita das vezes o acesso aos canais de aula online, são 
desafios que vamos superar se todos se conscientizarem, com docentes e 
discentes de mãos dadas venceremos. 

Aulas do professor AMIRAR E VINICIUS BARBOSA BOAS! O resto.... 

Falta de organização institucional. Assistência por parte da coordenação muito 
fraca. Divergência de prazos para entrega constantes. 

mariana.santos3313@hotmail.com 

Prazos mais longos para trabalhos e testes, pois o aluno que trabalha sai 
prejudicado. 

a plataforma a qual é utilizada não funciona corretamente, professores jogando 
matéria como se não estivessemos trabalhando, só por conta dos estudos, 
faculdade ofereceu um valor por curso presencial e ta oferecendo EAD e não deu 
descontos devidamente ou melhor o justo. 

planejar o material para o ensino a distancia e nao tentar fazer como se fosse um 
curso presencial, os professores jogam muito conteúdo irrelevante junto com o 
conteúdo relevante e cobram de maneira como se fosse ensino presencial 

 

Que as aulas sejam administrada dentro do ava e salvas, pa que o aluno que não 
tenha computador possa acessar esse videos quando puder e poder acompanhar 
os alunos que tenha o acesso regular. 



Para o proximo período, acho que seria interessante limitar a quantidade de 
trabalhos por matéria. Acho que seria bom também a instituição elaborar apostilas 
com todo o conteúdo de cada disciplina, e realizarmos provas, ao invés de uma 
infinidade de trabalhos.  

Quem está acostumado com aulas presenciais não se adapta a EAD ,eu passo 10 
h por dia na frente de um computador trabalhando ,então pra mim após a jornada 
ainda ter que estudar por EAD é muito cansativo ,sem contar que a didática é 
totalmente diferente da presencial ,além de muitos professores serem desleixados 
. 

falta de padrão. tem professor que da aula, professor que não, tem professor 
muito esforçado em atender a demanda, tendo em vista a situação incomum que 
estamos vivendo, e tem outros que e se aproveitam da situação para serão mais 
ausentes. professor que da prazo prolongados para entrega de atividade, outros 
que dão 4 ou 5 dias e dificultam a nossa organização, porque acredito que cada 
um de nos, a sociedade como um todo, passa por grandes dificuldades nesse 
momento, desde da parte financeira ate a emocional, então todo suporte sera 
bem vindo 

organização péssima  

A plataforma em poderia ser mais intuitiva, de modo que a navegação seja mais 
fácil, melhorar também a organização, a forma como as atividades são postadas... 
Do jeito que esta atualmente, não é impossível de se acessar e compreender, 
porém, alguém mais leigo, este terá que ser auxiliado, e com certeza muitos 
foram para a residência de colegas acadêmicos para sanarem suas dúvidas, 
quanto a plataforma, no mais, sendo esta primeira pandemia que a Instituição 
sobrevive, talvez, numa próxima as coisas estejam mais fáceis, no mais, 
obrigado! 

Na verdade, é apensa uma observação. Não estávamos preparados para viver 
um momento tão único, como esse da pandemia. Todos, alunos, professores e 
instituição, estão em processo de aprendizado. Tomara que tudo volte logo ao 
normal.  

Simplificar as tarefas realizadas, os professores estão tornando-as muito 
complexas. 

Exijam que todos os professores deem aulas online nos seus respectivos horários 
para cada turma. E não em um dia alternativo para as 3 ao mesmo tempo.  

sugiro reposição das aulas presenciais 

nós responde mas rapido 

Sugiro findar o ensino presencial e instituir o ensino a distância  

Gostaria de propor que no proximo semestre, fossem aplicadas avaliações 
valendo uma pontuação maior, pois nesse tivemos uma sobrecarga de atividades 
muito alta. 

Não há. 

Os professores deveriam passar menos conteúdo (conteúdo na medida certa, em 
ead estão abusando ) e explicar mais, com mais atividades para tirar dúvidas.  

passar teste a distancia , estamos com muito trabalho 

Que os professores não excedam a carga de matéria, pq foi surreal que os 



professores se organizem quanto ao envio das atividade, não sou obrigado a 
olhar a plataforma domingo, que seja revista toda a politica no NPJ, não fez 
sentido a entrega da atividade digitada e da MESMA atividade manuscrita. 

os tutores deveriam usar a mesma metodologia de ensino, para ajudar os alunos 

Os representantes não ajudam, poderiam solicitar uma troca, algo assim! Maioria 
dos alunos acha ruim, mas falar com os próprios não adianta! 

falta de apoia da instituição 

Melhora e organização nos portais de acesso. 

Assisto as aulas, participo das atividades e já é a terceira vez que eu não consigo 
postar atividades no portal pq da erro de permissão. 

Vem sendo muito difícil manter o foco, com tantas variáveis. Mas não vou desistir 
da graduação. Acho injusto que o valor da mensalidade não tenha reduzido, tendo 
em vista que, tudo foi reduzido incluindo meu salário. Agora tenho trabalhado em 
2 empregos para conseguir bancar as mensalidades e em contra-partida meu 
rendimento neste 1º período não foi tão com quanto eu sei que sou capaz.  

O DESEMPENHO SERIA MELHOR SE TODOS OS PROFESSORES 
MINISTRASSE AULAS VIA VIDEO CONFERENCIA 

Melhor organização na pagina da materia, separar materia e trabalho de uma 
maneira mais eficiente. 

Uma Plataforma com menos erros.  

Professores dando pouco tempo para os prazos do trabalho; Professores não 
sendo compreensivos com imprevistos que ocorrem devido a dependência da 
internet para realização de atividades; 

CONTEÚDO DISPONIBILIZADO PELO MENOS 24H ANTES DA AULA, AULAS 
EM PLATAFORMA UNIFICADA. 

Sugestão de os professores deixarem gravadas as aulas, mesmo que sejam 
online, para quem não puder participar ao vivo, poder visualizar depois. 

fazer um formato padrão de ensino remoto para todos os professores 

Melhorar informação na plataforma. 

Minha dificuldade é em relação aos professores que nao decidem um local exato 
para se cominicarem . e cada um faz de uma forma .  

A carga horária relacionada ao NPJ justamente com a falta de empatia na 
coordenação do curso e os constantes desentendimentos em relação a 
mensalidade beiram o absurdo, uma completa falta de respeito, ainda mais no 
momento que vivemos. 

Acho muito cansativo a aula online, muito disperso e não exige muito a nossa 
atenção 

Adotar um padrão igual foi feito em outras instituições da região. Gostaria de 
deixar como exemplo a UGB que disponibiliza ao aluno um vídeo "curto" 
explicativo, material em pdf e no horário da aula utiliza o google meet para que 
possam ser sanadas as duvidas referentes ao conteúdo. Disponibilizar o material 
com antecedência, pois neste período o conteúdo estava sendo disponibilizado 
minutos antes da aula, dificultando a leitura e o surgimento de dúvidas a tempo da 
videoaula (JITSI). 



com relação ao financeiro precisamos de melhorias para todos os alunos. 

Estou muito feliz e agradecida a instituição por tudo, por toda a atenção 

Minha opinião consiste em querer melhorias na organização das aulas, atividade 
propostas e boa vontade da coordenação e professores com os alunos. Eu, como 
muitos outros colegas de turma precisamos de uma melhor padronização das 
aulas e material fornecidos pelos professores, para uma melhor aprendizagem.  

O AVA deveria ser separado por turma, e não por periodo. EX: 3 Período 
Matutino- 3 Período Noturno-  

Um portal mais leve, que não gere tantos problemas com conexão para alunos e 
professores 

Sem sugestões 

Proponho que padronizem entre os professores de cada período o aplicativo que 
deverá ser usado. O melhor tem sido o google meet.  

Nenhuma 

abas separadas no ava para ficar mais organizado, padronização em relação ao 
aplicativo utilizado para a aula remota... 

Sugiro uma orientação aos professores em relação a prazos, pois o estudo a 
distancia devido as peculiaridades de cada casa e família, fica bem mais 
dificultoso de acompanhar. Também o respeito aos horários de aula, todas 
informações vem chegando via whatsapp a qualquer hora do dia e com meu 
trabalho nem sempre consigo acompanhar e estar a par de tudo. 

familiares muitas das vezes nos tiram do foco 

1- Maior treinamento dos professores quanto ao uso do AVA e também de 
recursos externos como as salas virtuais para as lives; 2- Apoio aos professores 
com equipe do NEAD que inclua ao menos 02 Designers Instrucionais para EaD, 
para que os materiais e recursos de aprendizagem postados no AVA pelos 
professores sejam adequados quanto ao formato, e também para que as aulas 
sejam dinamizadas com recursos de aprendizagem diversos; 3 - Padronização do 
uso de plataformas para as vídeo aulas. Até chegarem no Google Meet, uma boa 
plataforma, no começo a experiência foi horrível, já que tivemos de nos submeter 
a diversas plataformas diferentes (IGTV, Jitisi meet, etc.) 

Os professores precisam compreender mais os alunos, vê que e difícil para uns , 
entender nosso lado, assim juntos seremos mais fortes. 

A UBM em momento algum procurou saber de nossas dificuldades , 
simplesmente acharam que estamos em casa sem fazer nada. 

Forma de ensino padronizada, isto é, aulas através de um aplicativo específico. 
Conteúdo avaliativo com datas definidas e respeitadas. Contato facilitado com os 
professores. Maior solicitude dos professores para com os alunos em relação à 
detalhamento de nota, critério de avaliação e etc. 

A IES mais uma vez deixa a desejar, haja vista que, é muito demorado um retorno 
do suporte do EAD. 

o plataforma AVA as vezes sobrecarrega e dificulta um pouco a entrada. 

Todos os professores deveriam usar a paltaforma AVA pra dar as aulas 

Dificuldade pra entender as notas, tudo junto, sem descrição das notas. 



Meios mais viáveis de acesso aos professores, bem como, explicações referente 
as notas dos alunos para complementar a postagem de tais.  

Aprimorar mais, por que realmente não está dando para estudar assim, perco o 
foco total, pelomenos essa é a minha opinião, a educação física são aulas 
presenciais, ou então podia reduzir a mensalidade pagando a distância por 
enquanto pegar presencial e não ter ainda mais nessa situação fica complicado. 

Tá sendo difícil pq não tenho internet em casa e não consigo sempre acompanha 
e perco fóruns por causa disso 

Volte as aulas presenciais logo  

Infelizmente esse é o meio a qual temos que passar, até passar isso tudo que 
estamos vivendo. 

ta bom 

Aplicativo padrão para o curso. Ex: teams 

Aprimorar mais, por que realmente não está dando para estudar assim, perco o 
foco total, pelomenos essa é a minha opinião, a educação física são aulas 
presenciais, ou então podia reduzir a mensalidade pagando a distância por 
enquanto pegar presencial e não ter ainda mais nessa situação fica complicado. 

Comecei a estudar presencialmente mesmo tendo várias faculdades a distância a 
minha disposição, pois tenho muita dificuldade em me concentrar no computador 
ou celular. Estou tendo muita dificuldade de aprendizado e acredito que muitos 
alunos se encontram na mesma situação. Sinto que nesse ano estou apenas 
pagando a faculdade para no fim receber um diplona. O ideal sería o retorno das 
aulas mesmo entendendo que o momento é muito complicado. Mas peço 
encarecidamente que a universidade tome medidas para resolver nosso 
problema, que seja a anulação desse ano, mas, que não possamos terminar 
nosso curso com um aprendizado tão comprometedor como o que estamos 
tendo..  

Mais atenção de alguns professores  

Voltar as aulas presenciais  

Infelizmente esse é o meio a qual temos que passar, até passar isso tudo que 
estamos vivendo. 

Globalizar um só aplicativo pra explicações extra com login (Exemplo: Teams) 

ta bom do jeito que ta  

acho que independente se terá aula ou não o prof sempre teria que estar a 
disposição dos alunos nos dias e horarios de aulas. Falta informação, 
organização. Sei que tudo isso nos pegou de surpresa e estão tentando dar o 
melhor, mas eu como aluna sinto falta da presença de alguns professores. Tem 
matérias que nao tive aula e nem sei como irá funcionar. Acho que se cada 
matéria tivesse um grupo no whatsapp ficaria mais facil.  

dificuldades em acessar as aulas online 

Definir uma plataforma para aulas ao vivo 

Desconto nas mensalidades para os desempregados  

O Curso nas aulas presenciais é praticamente 90% aula prática, não é a mesma 
coisa o ensino nas aulas EAD 



Que a faculdade procure investir na qualidade do ensino online para um caso 
deste que estamos passando ela esteja preparada para anteder professores, 
alunos e administração. 

Disponibilizar uma plataforma unica, onde podemos ter aulas online acessível 
para todos. E não ter que usar aplicativos para este fins. 

Os trabalhos mais explicativos pra não ter duvidas e ficar mais esclarecido. 

Aulas com mais tempo de duração e mais vídeos explicativos dos próprios 
professores 

para concluirmos nossa aprendizagem precisamos ter aulas práticas!! 

No curso de educação física, gostaria de um parecer da diretoria sobre o estágio. 

Uso de somente uma plataforma padrão para todos os professores. 

que nem todos os professores esta dado aulas, um que só da atividades mas 
nunca aprece, teve outro que desapareceu  

Falta a participação de alguns professores com a matéria. E sobre estágio, estão 
demorando muito para resolver essa questão, acho que devera ser de forma 
remota em nossas casa, para que não atrapalhe nossa formatura 

melhorar na programação do site que as vezes não carrega 

mais trabalhos ao invés de provas. 

A maneira de ensino tá ótima . 

que os professores fiquem atentos no e-mail e no ava para entrega de trabalhos . 

Algumas informações estavam equivocadas, ou muitas vezes não chegava . 
Dificuldades de informaçoes sobre como seria as aulas on line 

Professor tirar as duvidas 

Formas avaliativas somente na forma de provas ou testes facilitariam o 
aprendizado e a forma como o professor nos avaliaria ao invés de trabalhos ou 
seminários propostos.(minha opinião é claro). 

Não tenho disciplina nenhuma com aulas EADS , entendo estar passando por 
isso devido o momento que estamos vivendo . Porem ao voltarmos ao normal não 
optaria por aula EAD uma ou duas ate concordo .  

Está difícil de aprender dessa forma (á distância) 

Gostaria que os professores dessem menos trabalho  

Enviar cópia das respostas das provas após o encerramento pois tive mais de um 
problema com nota errada. 

Particularmente eu adorei as aulas remotas, achei mais acessivel. Se 
estivessemos em outro momento me dedicaria mais, porém o trabalho no hospital 
tem sugado bastante e deixa cansado fisicamente e mentalmente. Apesar disso, 
não gostaaria de perder o ano, entao só a agradecer a ubm. 

Sugestão:Não deveria considerar ou cobrar a frequência nas aulas onlines. A 
possibilidade de manusear as video aulas permite um maior aprendizado e facilita 
para quem possui vida profissional complicada. Evitando o cansaço físico e 
mental , aumentando o desempenho acadêmico. 

 



Que os professores usem o mesmo app para reunião. Pois cada professor esta 
usando um aplicativo diferente. 

Gostaria que as aulas fossem mais dinâmicas  

professores deveriam elaborar as atividades e passar cronograma com maior 
antecedência  

Todos os professores deveriam utilizar só um App de comunicação, a maior 
dificuldade é baixar e aprender cada App a maneira como funciona. 

Continuar as vídeo aulas 

disponibilizar o conteúdo previamente para estudo prévio. creio para mim, melhor 
aproveitamento da aula. 

Todas as aulas tinham que ser ao vivo no horário da aula como no presencial.E 
deixar que nós os alunos possamos interromper a aula com duvidas 

queria que desse para avaliar cada situação , porque meu maior problema e com 
a internet, ainda mais nos horarios de prova . 

Não tenho 

Padronização dos aplicativos e meios de aplicação das aulas. 

Acho que os professores deveriam pegar mais leve porque eu trabalho e nem 
sempre consigo entregar os trabalhos dentro do prezo dado e fica muito dificil 

Crítica: A forma em que foi feita a divisão de notas foi péssima, professores ficam 
enrolados por conta da quantidade de turmas que tem para administrar, demoram 
para lançar a nota, sem contar, que já éramos pra estar fazendo N2, N3 semana 
que vem, e na outra semana fazendo a final, mas na outra semana ainda 
estaremos fazendo N2 ainda, está todo mundo cansado mentalmente e 
psicologicamente, os professores ( em geral) estão dando conteúdo da N1 pelo 
EAD de forma que nem nas aulas presencias conseguiram aplicar, outras 
faculdades já estão entrando em recesso e gente ainda fazendo prova. Sugestão: 
Próximo semestre que a forma de avaliação seja como sempre foi ou de uma 
forma que facilite para todos.  

Flexibilidade por parte de alguns professores, principalmente nos horários de 
testes e provas. quanto aos horários estabelecidos para testes e provas. E que 
todas as aulas sejam gravadas para que todos tenham direitos iguais acessos aos 

vale lembrar que muitos dos acadêmicos estão na linha de frente contra o covid 
19, sugiro atividades que necessite gastar menos tempo e mais sucintas, pois 
estamos desgastados emocionalmente e fisicamente para tarefas extensas e 
desgastantes. interessante frisar também que necessitamos dos resultados das 
questões para saber o que errados, nas questões para melhor aperfeiçoamento 
de conhecimento. 

Se for possível, destacar ou separar as disciplinas por cores ou paginas 
diferentes, por algumas vezes achei que testes e tarefas de outros periodos 
fossem para o matutino e eram para o noturno.  

Como consegui fazer as impressões do material ficou mais fácil o meu 
aprendizado. 

Tenho aprendido bastante com as aulas de acesso reemoto. porem como 
trabalho de plantao sinto dificuldades no calendario de prova. Poderiamos ter a 
opção de fazer as provas com a tuma matutina tb. Aumentaria as opções de dias. 



Poderia ter horários na parte da manhã também. 

As aula deveriam ser todas ao vivo com os professores 

OS COORDENADORES PODERIAM DAR MAIS ATENÇÃO AOS ALUNOS, POIS 
NOSSAS DUVIDAS E DIFICULDADES SÃO ATENDIDAS SOMENTE QUANDO 
HA INTERESSE DO MESMO. ALGUNS PROFESSORES PERDERAM A 
NOÇÃO, ENCHEM O AVA DE TRABALHOS COM PRAZOS CURTOS SE 
ESQUECENDO QUE ELES ESTÃO TRABALHANDO EM CAS E NOS DA 
ENFERMAGEM ESTAMOS COM TRABALHOS DUPLICADOS DEVIDO A FALTA 
DE FUNCIONARIOS, FALTA COMPREENSÃO.  

Na minha opnião os professores poderiam ter mais cuidado nas elaborações das 
atividades,dando conteúdos que atendam a necessidade da tarefa porém tentar 
exigir dentro das condiçóes que estejam ao nosso alcance. Estão dando 
quantidades absurdas de trabalho e conteúdos as vezes com prazos que para 
atingirmos o objetivo previsto é muito dificil. Muitos alunos como eu ao invés de 
ter tempo em casa ficou mais sobrecarregado com serviço e afazeres particulares 
com essa pandemia. Tem matérias que exigiram demais e ficou quase impossivel 
alcançar o proposto. 

Nesse período, foram 03 aplicativos para download, cada professor prefere um. 
Fazer download requer espaço de armazenamento no celular e internet de alta 
velocidade, ou wi-fi.  

Mudança no processo de avaliação das notas  

Acho que os trabalhos e fóruns estão sendo em um nível de complexividade bem 
alto, por mais que os professores deem assistência online, não é a mesma coisa 
do presencial, as vezes não conseguimos esclarecer as dúvidas perfeitamente, os 
conteúdos são complexos, necessitávamos de aulas presenciais principalmente 
nesse período, a maioria dos alunos da enfermagem já trabalham na área, e 
nessa época de tensão que estamos vivendo, nos sentimos esgotados 
mentalmente e completamente perdidos em relação a faculdade e conteúdos. 

Acho que esta sendo dado muito conteúdo em pequeno espaço de tempo 

Flexibilidade de horário 

Como a EAD é uma novidade para todos, creio que seria interessante levar mais 
em conta as opiniões dos alunos. Aos invés de impor situações, verificar primeiro 
se todos realmente terão condições de realizar as atividades propostas no tempo 
proposto. Tenho notado que não estão se importanto tanto com as dificuldades 
apresentadas pelos alunos. 

faculdade de parabéns  

os professores disponibilizam conteúdos durante o final de semana em grupo de 
whatsApp não considerando dias e horários do calendário escolar. 

maior prazo para acessar as provas, sendo ue o tempo para encerrar pode ser 
estipulado pelo professor da disciplina 

Professores darem as aulas ao vivo ao invés de apenas postar o material 

victorialuiza.coelho@gmail.com 

Aulas dinâmicas, a exemplo da prof Ana Naves 

Complementando a anterior, alguns professores não estavam aptos a incluir a 



dinâmica necessária em uma plataforma EAD que inicialmente nos deixou na mão 
com quedas constantes. Após melhorada a conexão, estabelecemos um melhor 
vínculo, mas ainda reduzido, com as atividades propostas. 

ter mais atensao e disponibilidade para quem trabalha 

MELHORIA NAS SALAS DE AULA EM A ESPAÇO E LIMPEZA DOS 
BANHEIROS 

Apenas na parte de administração. Precisa melhor muito. Na parte de 
aprendizagem, está bom  

Acho que os professores deveriam avisar mais em relação dia das provas, não só 
jogar calendário em grupos mas sim estar mandando uma msg para ninguém 
esquecer, porque devido ser online e muita gente trabalhando acabamos ficando 
meios perdidos e também deixar claro o dia, hora de começo e horário de término 
de cada prova  

Portal deveria ser mais acessível nas matéria, e teste prova é muito confuso pra 
quem trabalha. 

Nas aulas presenciais já era difícil de aprender as matérias, porquê trabalhar e 
estudar é muito cansativo , agora estudar on line a distância é horrível não estou 
conseguindo aprender nada , fora que sou do curso de enfermagem e como se 
faz enfermagem sem as práticas do laboratório de semiotecnica que é essencial 
para o curso. 

Nas aulas presenciais já era difícil de aprender as matérias, porquê trabalhar e 
estudar é muito cansativo , agora estudar on line a distância é horrível não estou 
conseguindo aprender nada , fora que sou do curso de enfermagem e como se 
faz enfermagem sem as práticas do laboratório de semiotecnica que é essencial 
para o curso. 

Nas aulas presenciais já era difícil de aprender as matérias, porquê trabalhar e 
estudar é muito cansativo , agora estudar on line a distância é horrível não estou 
conseguindo aprender nada , fora que sou do curso de enfermagem e como se 
faz enfermagem sem as práticas do laboratório de semiotecnica que é essencial 
para o curso. 

Professores (com exceções) não disponibilizam todas as aulas necessárias e com 
a qualidade necessária para o aprendizado. Entretanto, a busca individual do 
aluno pelo conhecimento faz toda diferença, o que é o meu caso. 

Sempre ter gabarito no final das avaliações online e respostas sobre notas de 
trabalhos mais rápidas. 

A meu ver as diciplinas deveriam estar mais acessiveis, alguns docentes enchem 
a plataforma de materia e assim.como.eu muitos nesse periodo de pandemia 
estão trabalhando o dobro do que trabalhavamos e as vezes so temos o.final de 
semana para estudarmos os conteúdos apresentados e a explicação ja ocorreu 
durante a semana nos deixando com duvidas. Assim como ouvi de um docente 
que so era pra entrar na explicação na hora da aula se estivesse visto a materia 
antes. Então preferi me virar sozinho.  

Gostaria de elogiar mesmo com todas as dificuldades o empenho dos professores 
e dos alunos para alcançar os objetivos esperados. .... 

No geral está tudo ótimo, só alguns fóruns que os prazos muito poucos pois 
muitos de nós trabalhamos e as vezes temos pouco tempo pra poder entregar o 



fórum com os prazos estipulados por alguns professores, mais no mais está tudo 
saindo muito bem, graças a Deus conseguimos concluir esse semestre e que 
venha o próximo, sem mais demora. 

Portal deveria ser mais acessível nas matéria, e teste prova é muito confuso pra 
quem trabalha. 

Por conta da situação que estamos vivendo no momento, pra mim esse semestre 
foi meio fraco, pois muitas aulas ficam diferente das aulas presenciais em relação 
a explicação de matérias, claro que teve professores que continuaram no seu 
método de aula, mas teve matérias que ficaram mio perdias. Professores (com exceções) não disponibilizam todas as aulas necessárias e com 
a qualidade necessária para o aprendizado. Entretanto, a busca individual do 
aluno pelo conhecimento faz toda diferença, o que é o meu caso. 

Portal deveria ser mais acessível nas matéria, e teste prova é muito confuso pra 
quem trabalha. 

Que todas as vídeos aulas tivesse a opção de imprimir. A impressão facilita muito 
o aprendizado. 

Não tenho 

Utilização de um serviço online completo como os serviços da Google por 
exemplo, criação de uma pasta compartilhada, formulários, documentos, 
apresentações, entre outros, tudo em nuvem, contribuindo assim tmb com o uso 
do Google Meet para as aulas, deixando tudo mais integrado e compatível 

O problema de estudar a distância, é não ter uma dinâmica que se sinta com 
vontade de estudar 

Todos os professores poderiam passar exercícios referente na matéria dada no 
dia para fixar melhor o conteúdo. 

Provas objetivas são boas porque quem não tem um acesso tão bom com internet 
fica melhor pra responder  

Padronizar o programa de aula  

A pandemia fez com que aumentasse o trabalho dos professores e também dos 
alunos. Fica complicado arrumar tempo para fazer a quantidade de exercicios 
propostos. É preciso haver compreensão de todos. Um pouco mais de tempo ou 
uma pequena diminuição na quantidade de atividades. A situação é difícil para 
todos....  

Eu acredito que a instituição está se esforçando para proporcionar o melhor para 
os alunos, todos estamos passando pela adaptação das aulas online, mas é 
preciso criar estratégias para poder se proporcionar um conteúdo que chame a 
atenção dos alunos e que não seja algo somente para se cumprir por obrigação. 
O que eu como aluno de Eng.civil do 9º Período espero, é que o prejuízo causado 
pela infelicidade de não poder desfrutar dos projetos que esse ano seria iniciado 
com o curso, atividades que nos mostraria e traria experiência profissional e 
acadêmica, entre outras, que nós nos sintamos motivados em estudar algo 
importante. Palestras online é uma boa alternativa para agregar conhecimento 
específico. 

Deveriam analisar melhor as aulas que estão sendo dadas por algum professor. 

Vamos ter 3 avaliações. Duas valendo 5,0 pontos e uma Valendo 10,0, deveria ter 
sido apenas duas avaliações valendo 10,0 pontos. 



alguns professores, pelas aulas não serem presencias estão colocando muitas 
atividades avaliativas que não estão dentro só do horário de aula, tendo que os 
alunos se dedicarem muitas horas e horas do seu tempo fora do horário de aula 
para realizarem atividades e alguns laboratórios bem longos para se executarem, 
como se não estivéssemos outras rotinas fora do horário de aula, estamos de 
quarentena só nas aulas no trabalho não.  

Todos os professores serem obrigados a fazer vídeo aula. 

Que todas as aulas sejam gravadas e postadas na plataforma, isso tem me 
ajudado bastante na hora de revisar alguns conteúdos. 

Não acho necessária esta terceira avaliação proposta.  

Em meu caso, falta motivação da minha parte para fazer aulas online, 
presencialmente me considero um bom aluno, com assiduidade excelente e boas 
notas, porem, na plataforma ead não consigo me apresentar da mesma forma 

O UBM parece a casa da mãe joana !!! 

A instituição tem cursos totalmente EAD, aproveitar essa base, pois o que 
aconteceu que a instituição, os alunos e professores não estavam preparados. 

Alguns professores estão apenas lendo slide 

Acho que faltou uma melhor didatica dos professores nas aulas . 

Voltar para o Zoom que é o melhor aplicativo de vídeo chamadas. 

As aulas no inicio nao foram gravadas e assim para rever a matéria e esclarecer 
duvida tem que ser somente via whatsapp  

Acho a avaliação desnecessária, geralmente estamos sobrecarregados nos finais 
de período, para ter mais uma semana de provas. Somos a única faculdade a 
fazer isso. Tenho amigos em outras instituições e minha irmã faz eng em Vitória. 
Ninguém tem essa terceira avaliação. Compreendo toda a situação, nossos profs 
se desdobraram para ter uma aula de qualidade c essa nova metodologia. 
Algumas aulas deram certo, outras nem tanto, mas o importante é que no final do 
semestre nos acertamos, estamos preparados p próximo período. Mas essa 
avaliação 3, sinceramente acho que deveria ser descartada e focar nas duas 
tradicionais, N1 e N2. 

Não são todos, mas a maioria dos professores estão deixando a desejar e não 
estão ensinando. 

Depois que as aulas começaram a ser gravadas a postadas, na minha opinião o 
aprendizado ficou perfeito. Consigo ter a mesma intensidade de estudo do 
presencial, ou até melhor. 

Melhoria no atendimento administrativo em geral ao discente para essa 
modalidade de ensino. 

O volume de atividades que estão sendo passadas, são muito maiores do que as 
que eram passadas presencialmente. Parece que os professores ou direção 
acham que por estarmos estudando à distância temos mais tempo para estudar, 
sendo que a maioria dos alunos permanecem trabalhando normalmente. 

Melhorar o sistema de EAD, site bem precario 

Alguns professores passaram trabalhos no final de semana. Por favor, orientem a 
passarem trabalhos no horário das aulas deles. além disso o conteúdo de todos 



está muito fraco. Principalmente com relação ao professor Cláudio e ao professor 
fusco. Pra falar a verdade não passam de dois leitores de slides. Já a Bianca 
aborda muito bem todos os conteúdos.  

Os professores deveria se organizar mais em relação a descrição das tarefas que 
eles propõem. 

melhor comunicação com o aluno. Assumir a responsabilidades de recados além 
da disposição do representante. 

Aulas mais dinâmicas, menos lidas de slide 

mostrar os conteudos de maneira mais simples e dar acesso somente ao 
conteúdo ao qual o aluno esta inscrito, afim de evitar confusoes por excesso de 
informaçoes  

instruções mais detalhadas nos roteiros e sumários teóricos dos laboratórios 
virtuais 

insentivar a todos professores utilizarem a mesma plataforma 

Sempre busquei formação EAD por trabalhar longe de casa e meu horario 
limitado pra assistir aula, mas vi o quanto é difícil se disciplinar a estudar assim, 
mesmo assim pra tirar dúvidas é muito melhor, pois pessoalmente tenho um 
bloqueio que me atrapalha e se eu não entendi eu consigo consultar um material 
online bem rápido. 

Esse método de ensino foi bastante viável pra mim pois me deu mais comodidade 
de poder estudar porém e um método novo tive algumas dificuldades ate me 
adaptar .  

Na minha opiniao os professores deveriam entra em acordo e usar apenas uma 
plataforma para facilitar a vida do aluno, pois cada professor que usar a 
plataforma que lhe convén e acaba nos alunos tendo que ter varias plataformas, e 
isso acaba dificultando a nossa vida.  

Melhor preparo e fiscalização quanto aos professores, se os mesmos estão 
aplicando de forma boa, correta, clara e dinâmica o conteúdo, de forma que a 
turma tenha um melhor aproveitamento. e também meio como esses para que 
possamos avaliar a cada aula o professor. 

Aulas mais interativas e que os professores entendam mais o lado do aluno. 

Uma plataforma própria para provas. 

Ter o coordenador do curso avaliando a qualidade das aulas de todos os 
professores e supervisornar as tarefas,trabalhos e atividades pedidas pelos 
mesmos,preciso que avaliem urgente isso,pois em algumas materias sairemos 
prejudicados,em outras materias,os professores,como por exemplo a prpfessora 
Bianca Ferra,a aula o material tudo é de excelencia,de outros ja nao posso dizer o 
mesmo. 

Conexão de alguns professores que não funciona para realizar as aulas com 
qualidade 

Os professores poderiam preparar a aula mais didática, com mais e mais 
exercícios. Deveria ter pequenos testes ao invés de uma monte de trabalhos e 
uma prova com a matéria do período todo, isso não é justo. 

 



Elaborar um padrão de aulas para os professores 

Alguns exercicios de fixação 

padronizar para todos os professores a forma de aplicar a disciplina, pois com 
alguns nao estão funcionando muito bem 

Colocar a Relção de Provas calendarios de trabalhos em uma agenda na pagina 
principal 

Na minha opinião os professores nos cobram muito e não conseguimos 
acompanhar o rendimento deles,pois as matérias são muito complexas e requer 
uma atenção maior devido as nossas dificuldades. 

Criar intervalos nas aulas . Aumentar o tempo de prova . Aumentar o tempo de 
aula . atividades extras para cada matéria nova . Aplicativo para o celular da 
plataforma . 

Mais tempo disponivel por parte dos professores para realizacao das atividades 

É interessante fazer que os professores se comuniquem entre eles e 
compartilhem a forma como cada um está ministrando suas aulas pois alguns tem 
mais facilidade que outros. 

A falta de informação vinda da UBM é gigante, deixando os alunos no escuro. 
Outro problema é não conseguir se comunicar com representantes da UBM, seja 
pedagogia ou financeiro. 

alguns meios utilizados são muito ruin, alguns programas utiizados tenho 
dificuldade em acessar 

Segundo fiquei sabendo a Instituição possui avaliação 5 nas matérias EAD. 
Porém não vejo o AVA como uma ferramenta que consiga atingir o objetivo, já 
que é necessário a utilização de outras ferramentas para as aulas serem 
transmitidas Não conseguimos ter todas as informações necessárias diretamente 
pelo AVA, Como o conteúdo das aulas, informações sobre trabalhos, é tudo muito 
confuso. Temos que utilizar vários aplicativos diferentes para assistir as aulas. 

poderiam criar uma plataforma de ensino para melhorar o aprendizado 

Não tem conteúdo para matérias de estudo independente 

Alguns professores estão exagerando na quantidade de trabalhos . 

fim da pandemia 

Devido a pandemia estamos em casa,mas alguns professores esquecem que 
além da pandemia também existe uma vida,trabalhamos e temos nossos 
afazeres,passaram muito conteudo,muitos exercícios e no inicio a explicação nao 
estava didática e algumas matérias não foram de compreensao de todos devido 
ao método de ensino,deixou muito a desejar no inicio mas no final do semestre 
teve uma melhora gradual. 

A grande quantidade de avaliações torna ainda mais difícil o engajamento em 
todas as matérias, uma vez que o aprendizado nas aulas remotas não é o mesmo 
das aulas presenciais, mas o conteúdo continua o mesmo. 

O material de alguns professores são excelentes. Os comentários não se aplicam 
a todos. 

as aulas estao de acordo 



A sugestão que eu tenho é em relação ao laboratório que esta alem de muito 
grande com muitos relatórios , também esta com uma didática muito complicada 
de entender os experimentos, dando vários erros e "bug"  

A forma de avaliação é meio desorganizada  

Acho que deveria ter mas suporte imediato dos professores. 

Que a instituição pergunte aos alunos como estão sendo o aprendizado de cada 
matéria separadamente. Pois alguns alunos reclamam de alguns matérias não 
sendo absorvida e não esta tendo aprendizado 

portal fácil e pratico ,menos complicação 

Minha sugestão é que os professores usem apenas um aplicativo para as aulas. 
No momento cada um está usando uma plataforma diferente. A melhor delas é o 
skype 

Uma plataforma padrão para todos professores darem aula, que as aulas possam 
ser gravadas e disponibilizadas 

Em matérias mais complexas como por exemplo: Análise de Sistemas de 
Potência; O professor poderia ser mais flexível em relação a entrega de provas 
online na plataforma, visto que seja a primeira vez que boa parte dos alunos estão 
experimentando o método de EAD. 

o planejamento dos professores e da instituição para mim foi muito falho, muito 
excesso de atividades e apostilas, e um mal preparamento das aulas para 
explicar as materias aos alunos. 

Estou no 8º periodo de eletrica, achei que esse periodo foi bastante ruim em 
termos de aprendizagem, alguns professores nao teve ditadica para passar o 
conteudo o que acabou causando desinterrese nos alunos. Com isso acabei 
optando por nao assistir a video aula e estudando o conteudo depois sozinho. 

Aumentar o tempo de execução das provas no AVA 

Tentar fazer mais vídeo aulas 

O HORÁRIO DE AULAS/SEQUENCIA DE AULAS PODERIA SER ALTERNADO 

Gravar as aulas antes (15 min máximo por aula) e ficar online só para tirar 
dúvidas. 

Centralização do meio de ensino. Zoom e uma otima ferramenta 

Uma organização melhor nas aulas e nos conteúdos dado nas aulas, trabalhos e 
provas. Ter uma ouvidoria 24h que dê acesso aos alunos a tirarem duvidas sobre 
os conteudos dados. 

ACHO QUE FALTA UM POUCO MAIS DE SUPORTE PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE ALGUMAS TAREFAS. ÀS VEZES NÃO CONSIGO 
ABRIR UM ARQUIVO OU ACESSAR UM DETERMINADO LINK, NO CASO DE 
LABORATÓRIO VIRTUAL NÃO CONSEGUIR ACESSAR NADA DA PARTE 
PRÁTICA, POIS ACHO QUE HAVIA ALGUMA INCOMPATIBILDADE. 

aulas gravadas e postadas no AVA de todos os professores 

Haver mais explicações ao invés de leitura de slides 

Até agora manifesto a satisfação nesta modalidadeidae 

Acredita que as aulas de matematica e outras materias de exatas deveriam ser 



melhor elaboradas pra ajudar na captura de conhecimento. 

Acho que a plataforma deveria ser melhor  

Aulas deveriam ser mais intuitivas, só vê cálculo, e não vê nada de cálculo 
aplicável na prática 

Nada a declarar 

Fiz o pedido de adaptação de algumas matérias e só liberaram 3 meses depois, 
estou sendo muito prejudicado com essa situação e não sei se vou passar para o 
10° período por causa dessa situação. 

Ter notificações por SMS no celular. 

Chegamos a conversar com um professor sobre o método de ensino, é novo tanto 
para os alunos tanto para o professor e compreendemos as dificuldades que eles 
possuem, assim como nós alumos também possuímos as nossas dificuldades. 
Porém, professor não entendeu ser uma crítica construtiva e acabou não 
adiantando muito essa conversa. Creio que nesse momento todos nós temos que 
estar dispostos a nos reinventarmos e aprendermos com os acertos e erros. Não 
é porque criticamos que queremos ele fora da instituição, e sim por sabermos das 
dificuldades e por ser algo novo para ele.  

Para os professores fazerem uma aula mais interativa. 

Didática dos docentes não atendeu as expectativas. 

Para os professores fazerem uma aula mais interativa. 

Tivemos um professor durante o período que deveria ter mais didática pra ensinar 
as matérias, não ficar enrolando pra dá aula e inventar desculpas, principalmente 
por ser importante para o curso, ele não explicou nada, ficava lendo pdf de livro 
ou então passava vídeo de youtube na aula online pra gente assistir, isso 
desmotiva qualquer aluno, não fizemos nenhum exercício, relacionado as 
matérias que ele aplica, e quando tentamos conversar com ele, não gostou, e 
continuou fazendo a mesma coisa. E também pequenos prazos para a entrega de 
trabalhos. 

Há uma quantidade muito grande de trabalhos que não haviam anteriormente ao 
covid-19. Sei que é uma forma de avaliação, mas o volume de atividades está 
tornando a execução de todas mais dificil. Já que meu emprego continua 
normalmente nesse periodo.  

O modo como vem sendo realizado com aulas em tempo real (on line) e horário 
conforme as aulas pré estabelecidas (dias e hora) me agradou bastante, não vi 
problema no processo. 

Minha sugestão é que todos os professores coloquem as datas das provas no 
calendário do AVA. 

Treinar os professores sobre aula a distância 

sela criado uma sala de video professor quadro e aluno. sem o quadro as aulas 
ficam insuportavel 

Treinamento para os professores bem como melhorar os recursos tecnológicos 
dos mesmos. 

Vídeos dos professores ensinando como fazer as atividades,  

Nenhuma sugestão. 



No meu caso, tenho dificuldades para encontrar o conteúdo passado pelos 
professores em diferentes canais de informação. Talvez melhorar a plataforma 
AVA com algumas ferramentas como fórum para valer pontuação, assim 
poderíamos utilizar mais estas ferramentas e o próprio AVA. 

Que todas as aulas fiquem salvas no portal 

suspender as aulas durante este periodo de infecçao 

No momento sem nenhuma 

Como foi uma situação de excepcionalidade, tem que ter um melhor treinamento 
dos professores para lecionar nestas condições.  

Ter mais gravações dos conteúdos e exemplos de exercícios. 

Aa aulas online deveria ter um padrão usado pelos professores, e não tem. 
Algumas aulas tem sido ok, outras não. Tem professor que não deu aula online e 
só se comunicou através de email, e nó responde nos dias da aula dela. Isso 
dificulta bastante o aprendizado. 

Nosso professor de fundamentos de matemática para engenharia - Prof Vitor 
Nunes, usa o skype e mesa digitalizadora para as aulas. O que considero muito 
boa a forma que ele faz! Acredito que se todos usassem o skype seria bom, pois 
podemos gravar as aulas com facilidade. 

Alguns orientadores precisam de mais disponibilidade a turma. Afim de uma boa 
interação. 

Os professores poderiam melhorar as suas internet. (velocidade ) 

Problemas com conexão, alguns professores nem se quer dar aula deram, alguns 
professores não sabem usufruir do aplicativo para lesionar, dar aula EAD não é 
simplesmente tirar foto de um exercício resolvido e colocar um arquivo 
PowerPoint e dizer que foi dado exercícios como exemplo, sem contar a caligrafia 
ilegível. 

Problemas com conexão, alguns professores nem se quer dar aula deram, alguns 
professores não sabem usufruir do aplicativo para lesionar, dar aula EAD não é 
simplesmente tirar foto de um exercício resolvido e colocar um arquivo 
PowerPoint e dizer que foi dado exercícios como exemplo, sem contar a caligrafia 
ilegível. 

Essa plataforma não atende para os casos on line, nossa turma prescisou do 
google meet pr conseguirmos assistir. 

Ter um aplicativo padrão ou proprio para video aula. 

aulas online  

Apresentaçao de videos aulas online 

Nada substitui AULA PRESENCIAL 

De todos os professores darem aula em vídeo conferencia ao vivo como o Dener. 

Seria bom se todos os professores fizessem vídeo conferência no horário das 
aulas 

OS PROFESSORES DEVERIAM UTILIZAR A PLATAFORMA PARA PASSAR AS 
ATIVIDADES, E NÃO ENVIAR POR EMAIL APENAS PARA UM ALUNO DA 
TURMA PARA DEPOIS ESTE REPASSAR. 



Professores despreparados para ensino a distancia, e também não dão suporte 
necessario para soluçao de duvidas. 

tentar melhorar o metódo de ensino dos professores. 

Não são todos os professores que tem se dedicado para apresentar a matéria de 
forma dinâmica. Tem professor que passa trabalhos grandes para serem 
entregues com prazo de apenas 1 semana. E não responde emails. 

Parar o período. E retornar quando voltar as aulas presenciais  

Da forma que foram apresentadas algumas aulas na plataforma da instituição são 
idênticas as presenciais, poderiam continuar ajudam muito para quem trabalha e 
nem sempre tem a possibilidade de estar dentro de sala. 

Montar uma plataforma mais padronizar. Para manter um padrão. 

Trocar a plataforma por uma com aulas online  

Professores ser mais presente em aulas com explicação online com video 
esplicando a matetia nao nos mandamos estudarmos por conta propria. 

Acredito que como mantiveram os valores das mensalidades, deveriam pelo 
menos exigir dos docentes presença em aulas online, não apenas disponibilizar o 
material no ava e pronto. Usar fórum para tirar dúvidas nem sempre terá 100% 
esclarecido. 

aulas gravadas para que possam ser assistidas em outros horários alem dos 
estabelecidos 

Acho que as provas poderiam ter mais tempo para fazer. Na fasf a prova fica 
disponível por 48 hs para o aluno resolver as questões. Esse período e 
justamente para ajudar o aluno que está em turno e também com outros 
problemas como por exemplo com dificuldade de acesso . 

Contra o sistemas de provas.  

Professor tem que ser mais presente,ter aulas para tirar dúvidas. 

Fazer um grupo so no Whatsapp com todas as materias com todos alunos, e ter 
so um app para aplicação de video aula. 

A UBM tinha que acabar, fechar as portas. 

Tirar dúvida por fórum não resolve, teve professor que não participou de aula 
online, apenas deixava o conteúdo no AVA e utilizava o fórum para tirar dúvidas, 
mas, não se tinha um total esclarecimento da dúvida através do fórum.  

Os professores poderiam utilizar um único aplicativo,exemplo se u usar o skype 
todos tem que usar esse. 

Teve muita dificuldade em aprender nesse período, material muito fraco 

Teve muita dificuldade em aprender nesse período, material muito fraco 

Gostaria de ter como salvar os vídeos das aulas. 

Pode até não ser o ideal para todos, nem para a instituição, mas não custa 
escrever aqui. O ideal PARA MIM é o adiamento do semestre, com a volta apenas 
presencial, assim eu cosneguiria aprender e assimilar os conteúdos, e ter a 
formação de ensino que consta nas propagandas do UBM. Sair um engenheiro 
com muito conhecimento formado e pronto para o mercado. 

Os professores deveriam utilizar um programa de videoconferencia padrao pois 



alguns usaram diferente ai foi preciso mais de 1 programa instalado pra assistir as 
aulas. 

Acho que as video aulas deveriam ser ministradas no horário de aula e o video 
dessa aula postado no AVA para consulta, seria interessante uma lousa digital 
para os professores escreverem o desenvolvimento do calculo. 

Utiliza apenas um app de streaming. 

O ambiente é diferente, pra mim a principal dificuldade encontrada é 
concentração então aulas interativas ou gravadas seriam mais interessante a 
além de um ambiente para tirar dúvida somente entre aluno visto que nem todos 
tem facilidade com tecnologia.  

Sugiro que os professores pensem em alunos que estão em casa mas também 
nos alunos que estão trabalhando, muitos dos exercícios tendem a ser 
desproporcionais ao tempo disponível. E a mensalidade irredutível demonstra 
falta de interesse em cultivar os alunos.  

Os metodos avaliativos tem que ser mais claros, ate agora ainda nao sabemos 
direito prova vale 5, outra prova vale 5, exercicios etc, cada um esta trabalhando 
de uma forma. aulas tem que ser gravadas, prazo pra entregar exercicos,... etc 

Aumentar a data das entregas das atividades e fórum 

Mais video aulas feitas pelos proprios professores 

Em relação as provas n2 , acho injusto cair na prova todo o conteúdo dado e não 
ter n3 , caso o aluno não consiga fazer a n2 , por motivos maiores. 

Não são todos professores que estão dando aula ao vivo, apenas disponibilizam o 
conteúdo no AVA e ficam a disposição para tirar dúvidas no fórum. Para mim não 
é suficiente, dependo muito do professor e para o caso do momento que estamos 
vivendo, não concordo com o uso do fórum. De certa forma, temos a sensação 
que a carga está maior do que se fossem aulas presenciais, a maioria dos alunos 
continuam trabalhando e temos neste período sete disciplinas, alguns professores 
nos tratam como se pudéssemos dedicar apenas à sua respectiva disciplina 
desprezando o fato de termos outras responsabilidades. 

Melhorar a divisão entre n1 e n2 

Falta de explicações.  

Se continuar desse jeito os professores tinham que ter uma plataforma de app 
certo não toda vez dar aulas em um App diferente  

usar uma só plataforma de ensino ao vivo. 

Virou muita leitura de slide, professores utilizando aplicativo de reunião diferente 
dificultando a vida de quem tem equipamento defasado 

acha uma plataforma estavél que não trave tanto. 

Melhorar a prlataforma ead 

Os professores deveriam colocar as datas da atividades no portal AVA já que é 
ensino a distancia, pois quem faz adaptação de outras matérias outro curso não 
ficam sabendo dos prazos corretamente. 

PADRONIZAÇÃO AULA -  

Ter todas as aulas remotas gravadas e disponibilizadas pros alunos que não 



conseguirem assistir as aulas. 

Todos tem se esforçado bastante para suprir nossas necessidades neste 
momento difícil. 

Os professores deveriam aderir a lousa digital como alguns professores do curso 
como o professor de álgebra fez, pois ver o professor desenvolver o cálculo ajuda 
na assimilação.  

Na questão aula está ótimo, mas acho que os professores poderiam agilizar na 
postagem das notas, pois estamos fazendo a n2 sem saber quanto tiramos na 
n1... 

Essas aulas on-line de primeiro momento não teve um bom aproveito em relação 
a aprendizagem , pois tem professores q não consegue passar para o aluno a 
explicação desejada  

Avaliações não devem estar disponível somente no horário da aula, muitos têm 
dificuldade com a internet fraca  

professor disponível para tirar dúvidas em algum momento do dia.. 

As matérias já existentes ead poderiam ser elaboradas com mais aulas de vídeo  

Os professores poderiam explicar de forma mais clara alguns conteúdos. 

Volta as aulas presenciais, ou cancelar o periodo/ano letivo.  

saibam que nem todos tem facilidade tecnológica, facilitem na hora de colocarem 
as atividades para avaliação e trabalho. Obrigada 

se todas as aulas fossem on line seria bem melhor principalmente se no proximo 
semestre tiver disciplina de cálculo. 

Em algumas disciplinas aulas remotas é muito dificil, como controle fisico quimico 

Gostaria muito que certos professores se organizassem mais, e não apenes saia 
jogando materias no AVA, eu particulamente trabalho em farmacia um comercio 
que nao parou nunca desde que tudo começou e pra mim é super dificil e quase 
impossivel assistir aulas, e quantidade que é muita absurda, fora que outros 
apenas jogam la um video do descomplica e ta tudo certo, pra mim esta sendo 
muito ruim, nao estou tendo um bom aprendizado e pagando por algo que não 
estou recebendo, seria bom se pensasem mais um pouco nos alunos. 

Sugiro que tenhamos mais aulas online em tempo real, em vez de aulas 
gravadas, pois acho que facilita a não se desconcentrar fácil e também temos a 
possibilidade em tirar dúvidas na mesma hora. 

Minha crítica é sobre as aulas de química serem ministradas através de vídeos do 
youtube. Sendo uma matéria primordial e base para o curso de farmácia, deixo 
minha crítica sobre o método ministrado nesse primeiro período. Sugiro que a 
professora faça lives com ela dando aula e não que somente coloque vídeos de 
internet explicando a matéria. Mesmo que tenha dificuldades em fazer live, sugiro 
que grave a aula com ela explicando (assim como fez em alguns exercícios 
dados) e depois poste para assistirmos no portal AVA. Acho que o conhecimento 
é melhor absorvido quando estamos escutando o professor. Não são todas 
pessoas que se adaptam a vídeos de youtube. 

naomi.werneck@hotmail.com 

Métodos de apoio de aula melhores 



padronizar uma plataforma para aulas aovivo, maior presença dos professores 
para lacionar a materia (alguns..)  

Boa tarde, acho que as aulas poderiam ser gravadas pelos professores como se 
estivessem em sala de aula, a faculdade poderia criar um espaço na faculdade 
com uma boa câmera para que os professores dessem uma aula como se fosse 
com todos os alunos na sala de aula porem sem os alunos ali, como vemos em 
diversas vídeo aula na internet, assim eles poderiam ter acesso ao quadro branco 
muitas das vezes facilitando nosso aprendizado. Tendo em media de aula uns 50 
minutos de cada aula. Não concordo também com a quantidade de matéria 
aplicada, tem professor que esta exagerando nas matérias dadas, sendo que se 
fosse presencial eu duvido muito que a quantidade de matéria seria a mesma, 
isso acaba acarretando muita das vezes o desanimo do aluno para estudar devido 
a quantidade de matéria que estão aplicando. 

Durante os dias de aulas, os professores poderiam fazer uma aula por vídeo 
dentro do próprio ambiente, a interação de alunos e professores é fundamental no 
aprendizado. Só por fórum não está legal, e não temos muito contatos com os 
professores do EAD, isso é ruim. 

Para mim a maior dificuldade em acompanhar as lives é por não serem feitas nos 
horários normais de aulas. Alguns professores até fazem, mas a maioria não e 
isso dificulta bastante a rotina diária de estudos. 

Parabenizar todos os professores do 9º período de farmácia, mesmo nessa 
situação difícil e de adaptação para todos, estão dando o seu melhor para nos 
auxiliar. 

Queremos descontos, estudar ead não é a mesma coisa que presencial.  

O acesso ao professor ficou ruim pois somente o representante tem o acesso a 
perguntas e dúvidas sobre a matéria via wats, poia p grupo fica fechado. Algumas 
informações chegam até nós muito tardias o que dificulta a realização de testes e 
exercícios. Precisa melhorar a comunicação. Tivemos um número muito grande 
de avaliações e ficou muito corrido pra quem está trabalhando como eu por 
exemplo que trabalho no hospital. dr  

Química está muiti dificil para aprender assim, gostaria de aulas de vídeos 
conferência com a professora. 

O laboratório virtual não funciona.Alguns professores não fazem aula online para 
tirar as dúvidas,alguns somente disponibiliza no AVA e fica mais difícil de 
entender e tirar dúvidas. 

Poderiam postar alem da aula em video o material em Pdf , coisa quem nem 
todos estão fazendo . 

Não acho justo a quantidade de materia dadas pelos professores num curtissimo 
prazo de tempo sem ter aula realmente apenas slides para a gente ler e se virar 
sendo que nao estamos tendo aulas direito. 

Retorno das aulas com as precauções necessárias.  

Mais aulas ao vivo ou vídeo aula dos próprios professores 

Seria melhor, se todos os professores de todas as disciplinas realizassem vídeo-
aulas, para um melhor aprendizado e desempenho dos alunos 

Liberem o estágio a distância, os alunos não podem saírem prejudicados. 



Todas as matérias deveriam ter aula apresentada pelo professor, conteúdo do 
youtube deveria ser apoio. É indispensável a retirada de dúvida online com os 
professores, na hora.  

A instituição não um suporte adequado para o aluno 

Temos um sistema muito bom e fácil de usar, porem a falta de informação dos 
professores atrapalha muito. Muitos trabalhos , ficamos sabendo atraves de 
grupos. Muita matéria e nem todos professores dão aula, apenas copiam videos 
de you tube. 

Nada se compara as aulas presenciais onde a cia com a turma nos anima e 
estimula nos estudos, mas na atual circuntâncias a metodologia de gravar as 
aulas para assistirmos posteriormente tem me atendido melhor, já q consigo fazer 
um resumo com a apresentação do professor. Links de vídeos de youtube são 
péssimos para mim!!! 

flexibilidade das aulas para assistir em qualquer horário, pois nem todos os 
professores postaram suas aulas para podermos acompanhar em qualquer hora. 
Apesar que nosso horário era fixo na faculdade, hoje em nossa realidade em que 
vivemos as empresas sabendo que não há aula presencial, exigem nossa 
presença nos horários que seriam as aulas (noturno) e por alguns professores 
não postar as aulas, quem não pode estar presente como eu perde conteúdo. 

SERIA INTERESSANTE QUE TODOS OS PROFESSORES PUDESSEM 
DISPONIBILIZAR PELO MENOS UMA AULA AO VIVO POR MATÉRIA, POIS 
ASSIM SERIA MAIS FÁCIL TIRAR DÚVIDAS E DISCUTI-LAS DURANTE A 
AULA. FORA QUE FICA MAIS INTERATIVO E SENTIMOS MENOS A FALTA 
DAS AULAS... PORQUE ESTUDAR TENDO QUE PESQUISAR POR CONTA 
PRÓPRIA E TENDO QUE LER ARTIGOS IMENSOS FICA MUITO MASSANTE. 

Vários professores só colocam a aula online e não estão nem aí se você aprende 
ou não. 

Tempo maior na entrega de atividades. Muitos estão sofrendo com a pandemia e 
até mesmo a falta de aviso das atividades para entregar.  

Liberar atividades online que contem como horas de estágio obrigatórias, pois me 
formo esse ano e a instituição não se posiciona a favor dos alunos que estão 
formando este ano. 

A plataforma deveria ser mais estável, visto que ela não comporta a entrada dos 
alunos simultaneamente. 

Não enviar videoaulas de youtube como substituição da matéria 

AULAS COM VÍDEOS DO YOUTUBE APENAS, SEM MAIORES EXPLICAÇÕES, 
NA MINHA OPINIÃO É UMA FALTA DE RESPEITO COM OS ALUNOS QUE 
PAGAM UM CURSO EM UMA FACULDADE. O PROFESSOR PRECISA 
ENTENDER QUE NÃO NOS MATRICULAMOS EM UM CURSO ON LINE, 
ENTENDEMOS O MOMENTO, PORÉM TEM PROFESSOR QUE NÃO FEZ 
NENHUMA VÍDEO CONFERÊNCIA PRA QUE PUDÉSSEMOS TIRAR DÚVIDAS 
NO MOMENTO DA AULA. 

Infelizmente acho que nem a instituição e nem alguns professores estão 
preparados para essa modalidade de ensino, bem como nós alunos também não. 
E certamente a qualidade do ensino não está sendo satisfatória em termo de 
aprendizado, pois pelo menos no meu caso, não tenho aprendido praticamente 



nada como gostaria dessa forma, embora me esforce não tenho conseguido 
absorver muito dos conteúdos e me deparo às vezes pensando que estou 
perdendo tempo e dinheiro.  

Seria ótimo se tivéssemos um app, para acesso ao AVA, e as notas  

os professores, EM GERAL, poderia fazer vídeo aulas/lives no horário de suas 
aulas.  

os professores, EM GERAL, poderia fazer vídeo aulas/lives no horário de suas 
aulas.  

Sugiro manter as avaliações, quanto a pontuação, como são cobradas 
normalmente, visto que não tem previsão de retrorno. A forma como dividiram 
essas avaliações neste período de EAD achei bem desorganizada, até mesmo, 
não sei se me farei entender, parece que todos os alunos foram para uma "final", 
tendo que estudar todo o conteúdo do semestre para efetuar a última prova.  

Solicito maior interação dos docentes com os alunos. 

vídeo aulas mais frequentes  

eu achei que esse semestre, foi adaptação para tds mas foi um excesso de 
materias  

Como já havia reclamado, o material disponibilizado é muito ruim. ao invez de 
uma aula interativa, nos dão um livro de varias paginas para ler. 

por as vezes da so a prova nos nossos horarios de aula se ficarmos sem interne 
na hora acabamos perdendo a prova deveria ser visto o tempo que temos para as 
realizações das provas  

interrompimento das aulas à distancia, uma vez que sinto que joguei meu dinheiro 
fora nesse semestre, já que nao obtive conhecimento  

Não vejo um modo único de avaliação entre os professores.uns dão milhões de 
trabalhos,outros milhões de testes e outros pelo que percebi ainda não 
conseguiram adaptar a disciplina suficiente para o entendimento dos alunos. oque 
acaba nos deixando sobrecarregados e perdidos correndo a cada hora para fazer 
uma coisa. 

podia haver mais meios dos professores interagir e poder explicar melhor as 
matérias so com os fóruns e ruim a comunicação  

Acredito que as atividade postadas poderiam ser anunciadas em outro meio de 
comunicação, como o e-mail, por exemplo. 

TESTES E PROVA TEM QUE TER CALENDÁRIOS, TODOS DEVEM SER 
MARCADOS ANTECIPADAMENTE. NÃO COMO ALGUNS PROFESSORES 
AVISA NO DIA QUE TERÁ TESTE  

poderia ter um pouco mais de clareza em relação as notas lançadas que não 
eram EAD  

Disponibilizar uma plataforma que já contenha todos os recursos para as aulas, 
porque cada professor utiliza um aplicativo para video aula online.  

Eu realizo todos os trabalhos, faço todas as atividades e entrego sempre no 
prazo, mas no final acabo entendendo absolutamente nada. Pois tem alunos que 
tem mais facilidade para aprender, eu já não consigo aprender dessa forma. Cada 
conteúdo passado eu fico com mais dificuldade ainda. 



Deveria ser mais organizado  

Os professores poderiam da mais suporte. 

O curso EAD está completamente diferente que o presencial, as matérias estão 
muito extensas e complexas, o material didático muitas das vezes não é tão bom. 
Achei que o ensino via EAD caiu 80% 

Algumas matérias não é o próprio professor da faculdade que dá aula e sim um 
professor de you tube. Só alguns professores que dão aula e tiram dúvidas na 
hora. 

Mais atividades complementares 

Comprometimento pelo quadro Docente, não indicaria a faculdade para ninguém. 
Quero elogiar o professor Igor, pois é o único que verdadeiramente da o sangue 
pela gente. 

Os professores propõe muitas atividaes, muito além do que seria feito no ensino 
presencial, é complicado dar conta de tudo, levando em consideração que muitas 
pessoas não tem a opção de parar de trabalhar.  

Organização, e principalmente pensar nos alunos desta instituição como pessoas 
co vida, e não somente um aluno. 

organizar melhor o ava nas materias presenciais 

Fazer vídeo aula e dar a mesma aula no horário de aula fica muito repetitivo. 
Poderia fazer vídeo aula enviar para o aluno e no horário de aula tira duvidas.  

Combinar datas de entregas de trabalhos entre os professores 

Tem professores que não estão fazendo as videoconferências. Eu acho de 
extrema importância ter essas aulas ao vivo no atual momento que estamos 
passando. 

Boas aulas, professores responde as perguntas matérias em dia. 

Seria bom que tivesse como disponibilizar as aulas e principalmente os áudios em 
um único formato pelo próprio portal. E também que os documento pudessem ser 
entregues pelo celular, não consegui enviar eles por aparelho móvel, e se não 
tivesse como enviar pelo computador seria um problema. 

Acho válido considerar as condições de vida, saúde e, principalmente o momento 
em que estamos vivenciando, ao pensar o planejamento das atividades não 
presenciais. Em algumas disciplinas isso não tem sido levado em conta. Entendo 
que ensino remoto não é o mesmo que Ensino à distância. E considerando isso, 
tem que se levar em conta todas essas questões ao pensar na abordagem do 
conteúdo, nas atividades avaliativas propostas, e principalmente a carga horária 
das disciplinas. O que vivenciamos no primeiro semestre foi um acúmulo de 
conteúdos que, se fosse em sala de aula presencial não seriam dados dessa 
forma, como se não tivessemos outras atividades advindas do contexto de 
pandemia. Isso sem falar que não é viável adotar os mesmo métodos ensino e de 
avaliação do ensino presencial no ensino remoto. O fato de haver possibilidade de 
aulas ao vivo pelo Meet está longe das mesmas condições de interação entre o 
professor/aluno. 

Aulas presenciais das aulas práticas 

Em relação as provas deveria ter a opção de enviar uma cópia de nossas 
respostas para nosso email pessoal, pois alguns professores esquecem de 



corrigir as questões discursivas, ou simplesmente erram nossas notas e na hora 
de contestar sobre fica bem difícil, pois nem uma aula de revisão pós prova nós 
temo. Seria muito bom se a instituição melhorasse nesse quesito.  

Os professores poderiam explicar mais a matéria ao invés de praticamente lerem 
o slides. Também poderiam montar os slides mais simples para entendimento. 

acho que ainda não é hora de voltarmos, mas a faculdade pode melhorar em 
pequenas coisas que ja serão um grande passo como se organizarem melhor 
essa nota 1 dividida em duas foi muito confuso e pedir ara que os professores 
usassem um unico canal de comunicação  

Alguns dos professores apenas leem os slides, infelizmente é o motivo dos alunos 
não assistirem todas as aulas, as aulas deveriam ser mais dinâmicas ja que todo 
o conteúdo estamos tendo online, então deveria ser mais aberto em relação a 
comunicação.  

Os professores deveriam utilizar o mesmo app para dar aulas, pois tem aparelho 
ou computador que não suporta tantos aplicativos.  

Tentar fazer das aulas mais dinâmicas 

aquillinhaellis2002@gmail.com 

O quantitativo de trabalhos esse semestre foi extremamente exacerbado. Muitas 
vezes trabalhos grandes, que demandam muito tempo para ser concluído e com 
pontuação de 0,5/1,0. Mesmo com atividade acadêmica remota, outros afazeres 
(como o trabalho) continuaram normalmente. Alguns professores não respondem 
o chat no AVA, o que dificulta a comunicação. Enviar o formulário de avaliação 
(após o preenchimento para o nosso e-mail) pois algumas provas estavam com o 
gabarito errado, e mesmo que a gente entre em contato com o professor, isso 
toma tempo e alguns não compreendem.  

Que estipulem alertas ou uma forma de avisar ou de prazo mais flexível por que 
as vezes muitos professores passam coisas ao mesmo tempo e aí quando eu vou 
ver né quando a internet quer pegar aí as vezes já passou a data  

na minha opnião melhoraria muito se os professores que não estão fazendo aulas 
ao vivo disponibilizasse o material para estudo no horario e no dia da aula dele, 
esta muito confuso pois tem professores disponibilizando material em final de 
semana, em dias que não é a aula daquela materia e com isso acaba que 
acumula materia sem a gente nem ver, por falta dessa organização de horarios  

Alguns professores se empenharam para fazer o seu melhor já outros nem tanto, 
o conteúdo foi "jogado", não tiravam grande parte das nossas dúvidas. O 
conhecimento para mim foi pouco absorvido, ainda mais que se tratava da alta 
complexidade. 

Poderiamos usar o Google Classroom para as aulas, com videos gravados pelos 
professores e materias nos horarios de aula normal. Nem todo mundo participa de 
aulas ao vivo pois é uma bagunça e nao se aprende nada. 

Mudança da grade para realização das matérias teóricas durante o período de 
EAD. Visto que não estamos conseguindo participar das aulas praticas. 

Seria valido jogar as disciplinas praticas para o nono periodo e pegar as teoricas 
para realizar pelo EAD. A cobrança nas provas não condiz com a matéria dada. 
Cobranças por exemplo de conteudo pratico em provas, que ao ver fico frustada 
por não ter aprendido absolutamente nada! Alguns materias oferecidos pelos 



docentes são pegos da internet, sem nenhuma evidencia ou referencia, copiam o 
slide de outro profissional, muda tema e cor e coloca o nome do docdente. 

Não esticar muito o tempo da video aula, pois fica cansativo demais, sem contar 
que tem outros professores também para assistirmos no mesmo dia. Tem alguns 
professores fazendo video aula de 1 hora e a noite ainda dá matéria e ultrapassa 
o horário da aula indo ate 22:10, 22:20. Coisa que não acontecia na aula 
presencial. 

A universidade deveria propor um aplicativo para que os professores consigam 
dar suas aulas remotas corretamente. Pois muitas videos aulas são curtas, e não 
tem como salvar aulas para ficar disponíveis na plataforma. 

Acho importante que as atividades sejam pensadas em alunos que permanecem 
trabalhando durante este período e que não tem disponibilidade de ficar o dia todo 
em função do curso. 

A plataforma é muito ruim, instável e muitas vezes inacessível. 

Um unico modo de app para as videos-aulas  

todas as aulas deveriam ser disponibilizadas no portal, para que possamos 
assistir em um horário mais favorável.  

É difícil concentrar nas aulas em casa, pois além de barulhos, tbm tenho criança 
em casa, tenho problemas com internet, etc 

Alguns professorem enchem de trabalho e matéria e não consigo acompanhar 

Gostaria que fosse enviado por e-mail as avaliações realizadas. Que todos os 
conteúdos fossem colocados apenas no AVA.  

A DISPOSIÇÃO DOS CONTEÚDOS DE CADA DISCIPLINA PRESENCIAIS. AS 
DE ENSINO À DISTÂNCIA JÁ SÃO ORGANIZADAS. 

O site da plataforma de ensino poderia melhorar em relação a vídeos do AVA e 
no entendimento das notas mais organização na área.  

Bem, como sei que todas as seguintes respostas serão ignoradas por se tratar de 
uma instituição que visa apenas o capital, serei objetiva. Não consigo me 
concentrar em casa, possuo laudo de TDAH e faço uso medicamentoso para tal; 
porém, o suporte que a faculdade dá para alunos com essas adversidades é nulo, 
então o que eu sugiro, é uma mudança nesse quesito.  

Os professores serem mais organizados em relação as matérias, datas de 
trabalhos com curtos prazos na maioria das vezes, e acham que todos estão em 
casa sem fazer nada, lembrar que meio aos caos tem pessoas como eu que está 
trabalhando e precisa de tempo pra dar conta de todos os afazeres. 

As aulas práticas estão nos fazendo falta. Por mais que os professores tentem 
nos explicar de forma remota, não funciona da mesma maneira. 

gostaria muito que tivesse uma plataforma para os professores darem suas aulas, 
por que cada professor dá em um aplicativo e as vezes ficamos perdido, eu pelo 
menos me sinto. 

seria bom um calendario com os dias de provas, trabalhos etc..., mais efetivo para 
nos ajudar a nos organizar melhor! 

melhora do empenho dos professores em dar as aulas, e maior compressão da 
dificuldade nos alunos no ead. 



organização  

Prazos maiores para envio dos trabalhos 

Planejar calendários de provas e disponibilizar para cada turma. 

Uma critica. Os professores se organizarem, pois tenho professores que enviam 
matéria e trabalhos em dias diferentes da sua aula e isso sobrecarrega ainda 
mais nos alunos que trabalhamos o dia todo.  

Devido ao não entendimento das aulas, o aluno acaba se desmotivando, fazendo 
com que seu desempenho diminua e a vontade de desistir da faculdade aumente. 
O fato de que a quantidade de conteúdo fornecida seja bem maior do que a 
fornecida presencialmente, assim como o número elevado de trabalhos leva o 
aluno a exaustão mental. O aluno não tem segurança sobre sua formação 
profissional e capacidade de fornecer atendimento ao paciente, o que causa uma 
frustração e mais uma vez eleva a vontade do mesmo de desistir do curso. O 
aluno não tem voz e nem a quem recorrer quando apresenta algum problema em 
relação a professor/ensino/instituição e quando consegue se expressar é ouvido e 
respondido em tom de ironia e deboche. 

que todas as aulas sejam salvas, materias para impressão se caso nao conseguir 
assistir as aulas e as provas no ava sempre. por que nao é todos dias q a 
conecção esta boa. 

Principal problema é que todos os professores bombardearam com tarefas, e 
algumas gigantescas, como seminários e pesquisas que demandam tempo, eu 
por exemplo não parei de trabalhar durante a pandemia, e não pude acompanhar 
todas as tarefas de maior complexidade, alguns professores inclusive não poupou 
nas tarefas e deu miséria em pontos por elas, dificultando ainda mais o 
aprendizado e o acompanhamento das mesmas devido a exaustão/exagero em 
tarefas que poderiam ser melhor aproveitada se fossem melhor organizada em 
menor quantidade. 

Realmente durante a fase inicial foi bem difícil a regularidade já que nem mesmo 
o curso tinha um planejamento adequado. Alguns professores só foram iniciar as 
aulas de vídeo no fim do período, uns postavam material bem antes, outros 
próximo ao horário de aula. Acredito que se desde o início nós tivéssemos uma 
agenda de horários para todas as atividades, teria sido mais proveitoso, pois 
como eu destaquei não tinha computador e internet, e dependia de ir na casa de 
um amigo colher o material e responder fóruns. Vezes o material da semana já 
estava postado, vezes não. Vezes a aula havia sido gravada para que eu pudesse 
realizar o download, vezes não. 

Por enquanto para a minha pessoa o UBM se encontra me atendendo muito bem! 

deixar vídeos aulas arquivadas no AVA. 

A plataforma precisa de uma melhor estabilização; As aulas precisam ser 
centralizadas em uma plataforma so, ou usa o facebook, ou apenas o team link, 
cada professor usar uma so nao da. 

O ead é uma forma horrível de estudar 

Prazos maiores, trabalhos valendo mais que as provas, mais fóruns do que 
trabalhos para apresentação 

Ter prova ou trabalho, porque 100000 trabalhos e depois ter prova não está legal, 
o calendário precisa ser feito com antecedência também!!  



Demanda alta de trabalhos e atividades que deverão ser feitas em grupo apesar 
de todas as dificuldades que estamos enfrentando referente o distanciamento, 
neste período tivemos 1 grupo com 11 pessoas, o que dificultou muito a 
aprendizagem, organização, comunicação, distribuição de tarefas e 
principalmente o resultado do trabalho! As notas e correção das avaliações não 
estão sendo colocadas no tempo determinado. As provas e trabalhos foram 
marcados em cima da hora, não estávamos com o calendário de prova 
disponibilizado no portal do aluno, enquanto todos os outros cursos estavam, 
tivemos que entregar trabalhos que foram agendados para SÁBADO E 
DOMINGO!! Sendo solicitados 11 trabalhos em 1 semana que temos apenas 5 
dias de aula . Lembrando ainda que rede social não é considerada plataforma de 
aprendizagem pelo MEC e alguns professores estavam disponibilizando o a 
maioria do conteúdo em grupo de facebook.  

Um sistema mais adequado e abrangente, visto que pra metade da minha turma 
não funcionou e tivemos que buscar métodos secundários fora do AVA. 

Algumas Provas estão de níveis muito elevados  

As aulas poderiam ser mais organizadas. 

melhorar o sistema de notas para que o aluno não tenha que fazer 3 provas, 
melhorar o sistema entre coordenação e professores pois muios professores 
"montam" no coordenador e o aluno sofre com isso 

Que todas as aulas sejam gravadas em boa qualidade para que os alunos 
assitam no momento mais conveniente a todos 

Voltar as aulas presenciais  

Eu sugiro que a faculdade tenho mais respeito em relação as datas de trabalho e 
provas de acordo com os outros professores! Cada um decidindo oque quer na 
hora que quer está dificil se organizar em meio a essa bagunça! E em relação ao 
nosso desconto que ate hoje não tivemos resposta!  

Os professores deram mais aulas que o esperado, sem apresentar previamente 
um cronograma de aulas. 

Padronização de aulas, provas e afns. 

Não acho que as aulas remotas a distância custem o preço que a instituição 
cobra, já que não estamos usando seus laboratórios, nem a própria instituição. 

acho que os professores deveriam gravar suas aulas para que pusessemos 
visualizar a hora que tivesse mais tranquilo. 

Poderia já ter um plano estipulado para a realização das aulas práticas, mesmo 
que em pequenos grupos e com total segurança. 

Sugiro a padronização dos sistemas das aulas pelos professores, usando a 
mesma plataforma. 

Os professores usarem um aplicativo de possibilita todos a usarem como exemplo 
Google meet  

Há professores que não cumpre com seus horários, fazendo nós alunos esperar 
por horas.  

Os professores estão tentando adaptar ao melhor para os alunos. acontece que 
não me adapto ao modo online. prefiro aulas presenciais.  

Aulas pelo whatsapp não são ideais, tanto por escrito quanto explicação por 



áudio. Ficam confusas, sem visualização da matéria, não tem o aprendizado, e 
fica ruim de estudar depois.  

Que o UBM trate com mais respeito e amorosidade seus clientes, pois devido o 
atual momento o UBM deveria fazer como a maioria das demais instituições tem 
feito; cobrando de forma justa pelo serviço prestado, visto que nós como alunos 
não estamos tendo acesso a 100% da instituição. O justo pelo justo!!! 

Eu acho que as aulas administradas online deveriam ficar disponíveis para que 
pudessemos ver em qualquer horario,pra não prejudicar ninguém, e poder 
também revisar de maneira mais calma os conteúdos propostos 

Eu sugiro que a faculdade tenho mais respeito em relação as datas de trabalho e 
provas de acordo com os outros professores! Cada um decidindo oque quer na 
hora que quer está dificil se organizar em meio a essa bagunça! E em relação ao 
nosso desconto que ate hoje não tivemos resposta!  

Deveria ser obrigatório a gravações das aulas  

Sem  

A minha maior críticia é pela desorganização. Fiquei muito insatisfeita nesse 
semestre com o UBM. Já começamos o período letivo um mês mais tarde do que 
o previsto, devido a obras que eu não vi nenhuma mudança prática; depois, eu 
entendo que paramos por conta de um problema mundial e compreendo a 
necessidade e ordem do MEC para parar, mas não poderíamos ter esperado e 
planejado mais? O UBM teve pressa em iniciar as aulas remotas, não esperou 
nem mesmo uma semana e nós, alunos, ficamos no meio disso, apenas 
esperando alguém falar o que fazer e quando fazer; ninguém questionou nós, 
jovens, de uma geração muito mais tecnológica, se tínhamos alguma ideia pra 
partilhar (poderíamos ter participado mais ativamente, pelo menos que 
perguntassem aos centros acadêmicos de cada curso). Iniciamos as aulas 
remotas de maneira rápida, ineficaz e sem consideração com os alunos que não 
podiam participar. As outras universidades da região têm aplicativos próprios, 
padronizados, que gravam essas aulas pra quem não conseguir acesso no 
horário certo, por que o UBM não esperou e se preparou? Apenas porque já 
estavam atrasados por um mês? Nós não temos culpa e perdemos muito com 
essas condições precárias de ensino, com três a quatro aplicativos diferentes pra 
assistir aulas durante a semana. E essas aulas por áudio de whatsapp são uma 
piada! 

No próximo semestre colocar somente as aulas que não possuem a parte prática 
e definir somente 1 meio de instrumento para aula, porque atualmente cada 
professor usa um meio (um usa jitsi, um usa google meet, um usa whatsapp, um 
usa skype) e isso é muito ruim. 

Sugestão: Para o próximo semestre se perdurar a pandemia, podia ter 
modificação na forma que assistimos a aula, o fato da aula ser 'ao vivo' (em 
tempo real) não permite que a gente pause a aula para fazer anotações 
importantes, se for gravado um vídeo e disponibilizado a turma, vamos poder 
tanto pausar o video, como voltar em um momento específico (como por exemplo 
uma explicação que preciso ouvir novamente). Entendo que nenhum de nós 
estamos preparados para essa situação que vivemos, mas peço que a instituição 
escute mais as necessidades dos alunos. No decorrer do 7° período eu tentei ligar 
para a instituição em vários momentos e nenhum teve sucesso, talvez seja legal 



criar uma central de atendimento para os alunos.  

O SKYPE, É O MELHOR PARA ASSISTIR AULAS 

Pelo meu curso de Medicina Veterinária eu vejo como essencial certas aulas 
práticas. Respeitando o momento e estabelecendo protocolos seguros, vejo como 
possivel, a volta de determinadas aulas serem presenciais com grupos de poucas 
pessoas e protocolos de segurança, e seguir a teoria por EAD. 

Padronizar a plataforma de aulas, de preferência uma plataforma que não fique 
dando problema no meio da aula. E tive problemas com professor que não dava 
aula no dia e também não justificava o motivo. 

Um sistema em que as video conferencias fiquem gravadas para acesso a qlqr 
momento, pois assim caso haja problema de conexão o aluno poderá voltar e 
assistir o q perdeu, não havendo prejuízo para ele e nem tantas paradas na aula 
atrasando o conteúdo. 

Eu não fui a favor de continuarmos as aulas onlines, pois a faculdade ja apresenta 
uma grade de baixo tempo curricular, sendo asim todos que sairmos de 
faculdades com diploma em EAD ficaremos mal vistos em sermos aceitos em 
residencias, ou até mesmo mercado de trabalho 

Aulas gravadas pelos professores e disponíveis para todos os alunos terem 
acesso mesmo após as aulas pois assim quem como eu mora em uma localidade 
onde o acesso a Internet é limitada tem a oportunidade de se organizar e assistir 
em outro local após o horário  

aulas ficarem salvas na plataforma 

existe algumas materias que o professor deixa esperando muito para entrar na 
sala e quando entra o conteudo é pouco, conexao pessima isso quando nào avisa 
de ultima hora que nào poderar dar aula, infelizmente eu nem mais conto com 
essa aula, porem sei que é uma das matérias mais importante do curso.Outra 
coisa tambem é ficar mudando horario de aula, pois aqui fora eu estou 
trabalhando para pagar a faculdade, e tambem tenho um compromisso de 
horarios a cumprir 

Unificação de plataforma, onde a mesma não apresente problemas sempre e 
parar com aulas pelo whastapp, pois pra mim aula de whastapp não é aula 

Alguns professores nao cumpriram horario de aula. E avisava mudança em ultima 
hora.  

Eu sugiro que a faculdade tenho mais respeito em relação as datas de trabalho e 
provas de acordo com os outros professores! Cada um decidindo oque quer na 
hora que quer está dificil se organizar em meio a essa bagunça! E em relação ao 
nosso desconto que ate hoje não tivemos resposta!  

escolha de uma unica plataforma e ter gravaçao 

O descaso com que as dificuldades as quais os alunos passam são ignorados 
pela coordenação renitentemente. 

Minhas críticas são em relação aos gestores da IES, falta de articulação com os 
coordenadores dos cursos dificulta a situação atual que já é complicada. O corpo 
de alunos não possuem oportunidade de opinar junto aos gestores, muito menos 
os coordenadores que possuem papel apenas de repassar o que foi imposto aos 
alunos. Chega a ser ridícula a postura da gestão da IES em relação ao corpo de 
alunos. 



Queria pedir para que todas as decisões sobre o curso seja avisado com tempo 
para os alunos e um app bom para todos com Google meet  

Acho inadmissível a faculdade não querer "fechar" o período por causa de 
atividade prática, isso não aconteceu em nenhum outro lugar, a antiga faculdade 
que eu estudava os alunos já estão de férias, só vão repor aulas práticas, mas o 
período já esta concluido por nota. 

Gostaria que a UBM investisse em um jeito das aulas ficarem gravadas, para 
alunos que não conseguirem assistir as aulas ao vivo, consigam ter acesso as 
mesmas depois.  

aulas gravadas e deixadas no ava 

já mensionadas na 8 

essa forma de avaliação da nota 1 dividida em duas provas valendo cinco não foi 
positiva pois o nosso período ficou mais longo e ficou muito desgastante para os 
alunos sendo desnecessárias esta divisão, utilizar o modelo antigo das matérias 
da nota um com uma avaliação e as matérias da nota 2 com outra é mais 
coerente pois a nossa nota 2 foi a matéria de todo o período como se fosse a 
prova final. Deve ser padronizado a plataforma de preferência a melhor 
plataforma no caso no momento Google meet as aulas devem ser gravadas e 
postadas no ava pelos professorespara que os alunos que não possuem internet 
ou conexão ruim possa acessá-las em um segundo momento qualquer mudança 
no horário o dia de aula deve ser avisado com antecedência dê uma semana aos 
alunos e os professores não devem cobrar presença nas aulas 

Adiar as matérias com aula prática pros próximos períodos e antecipar as 
matérias que so tem teórica 

Uma plataforma descente online. 

Padronização das disciplinas na plataforma, sem aulas no WhatsApp 

As aulas serem somente por um aplicativo (Jetsi) e os próprio professores 
gravarem as aulas e disponibilizarem no AVA. Também tivemos muitos trabalhos, 
isso se torna muito cansativo, pois além de estudar, tenho que trabalhar para 
pagar a faculdade, e essa quantidade de trabalho, acaba ficando cansativo. 

Em meio a luta contar COVID nos da enfermagem, estamos trabalhando dobrado, 
impossibilitando assistir aulas pelo WhatsApp como está sendo feito. Infelizmente 
nem todos podem estar em casa de quarentena, muitos estamos na linha de 
frente dias e noites longas. Enfim  

não tenho opinião 

Se todas as aulas fossem gravadas com o professor explicando os Slides na tela 
e disponibilizadas no AVA, facilitaria muito e melhoraria a absorção do conteúdo 

Acho que aula deveria ser por videoconferência no google meet, (não naquele 
jetsi que é ruim), exceto para professor que nao tenha como ter aula de 
videoconferencia por nao ter camera nem computador bom, ai continuar sendo via 
whatsapp. 

Arrumar outro prof ou professora para substituir o prof Marcelo. 

Envio de material didático de boa qualidade para os alunos estudarem em casa. 

Devido ao número elevado de casos pelo covid, acredito que deve ser elaborado 
um plano de estudo pelos competentes e seguir o plano e não ficar alterando toda 



semana. 

pelo meu enteder!! Aulas remotos teve ter um menor duração (capacidade 
humana de aprendizagem . As aulas a Distância é tranquilo. 

Exemplo o professor que não deu aula online foi difícil. 

O VALOR DAS MENSALIDADES TEM QUE DIMINUIR 

Momento para peeguntas/tirar dúvidas deve ser mesclado à aula. Ou seja, não 
ser deixado para ao final da aula pois pode quebrar o raciocínio do pensamento 
tanto do discente quanto do docente. Se fizer pausas durante a aula para dúvidas 
que podem surgir, creio que pode tornar a aula um pouco mais dinâmica. 

Gravação das aulas e acesso facilitado das mesmas. 

Estou grata! 

Deveriam ter mais carinho com os alunos a faculdade, ainda acho que deixa 
muito a desejar. Priorizam os cursos que pagam mais e os outros de qualquer 
maneira, acho isso um descaso!!! E a organização de aula de alguns professores 
também que não são nada pontuais. 

Melhorar o sistema do AVA para não ter muitos desconfortos, como, travamentos. 

Apesar desse grande imprevisto, os professores da música estão de parabéns 
pelo empenho e aulas muito boas. Mesmo que seja um pouco mais complicado 
de captar tudo que é abordado nessas aulas online.  

Volte com aula presencial 

Volte com aula presencial 

na minha opnião, quando as aulas voltarem ao normal, os alunos poderiam ter 
acesso a aulas gravadas igual está tendo atualmente. para auxilar no 
aprendizado.  

Os professores deveriam nos auxiliar mais, ainda mais os de matéria a distância 

seria interessante que a direção cobrasse dos professores para serem mais 
interessados. o professor de bioestatistica enviou todo o conteudo por slide, 
apareceu 3 vezes para tirar duvida apenas porque insistimos para que ele 
explicasse a materia... 2 das 3 vezes ele ficou mudo esperando nossas duvidas, 
mas como teriamos duvidas sem que ele tivesse explicado o conteúdo? 

Os professores poderiam ter mas boa vontade em explicar as matérias, as aulas 
são muito fraca, não temos recurso o suficiente para expor nossas dúvidas. 

A faculdade precisa ter mais organização em relação aos professores. 

Poderia haver um cronograma de aulas e atividades, como por exemplo: semana 
1 - leitura das aulas 1 e 2, semana 2 -leitura das aulas 3 e 4... calendário de 
provas e testes já definidos. Assim saberemos se estamos acompanhando o 
conteúdo, se estamos atrasados, etc. 

por foi maravilhoso  

Sugestão de ter monitores disponíveis para as disciplinas. Ajudaria no ensino 
mesmo se fosse de maneira online. 

TER DESCONTO NA MENSALIDADE 

Ter uma melhor organizacao em relação a trabalhos e provas! um cronograma! 



iasminleal.icl@gmail.com 

arth.paixaoo@gmail.com 

A universidade deveria disponibilizar descontoos da mensalidade para todos 
alunos 

no momento de EAD devia ser realizado pelos professores mais trabalhos e 
exercicios que faz com que aluno estude a materia, provas são desnecessarias 

Queremos desconto! 

Melhorar o método de como realizar as avaliações  

Que todas as aulas sejam gravadas e postadas no AVA, e também os slides para 
estudos. Uma aula online para tirar dúvidas, não achei funcional tirar dúvidas pelo 
AVA. 

Queremos, estudantes de modo geral, desconto na mensalidade. 

As matérias que estão onlines no AVA poderia ter aula assim como as outras 
matérias, ter contato com o professor e ele cobrar nas provas o q foi dado por ele. 

Que seja cobrado nas avaliações o que realmente foi ensinado.Esta sendo 
cobrado conteúdos que não estão dentro da matéria dado pelo professor  

Padronizar as plataformas das aulas dos professores. 

crisinhamil@hotmail.com 

as aulas do módulo presencial que estão sendo realizadas online , estão sendo 
de grande ajuda pois eu trabalho, tenho filhos e a opção de possuir gravação 
ajuda p rever e fazer as anotações necessárias. eu sempre procuro participar 
mesmo que em casa haja várias distrações das crianças no momento da aula. 

Desconto na mensalidade da faculdade. É justo! 

Me organizar, uma vez que os professores estão mandando o dobro do conteúdo 
que não seria assim na presencial 

Após as aulas, o material da aula poderia também estar disponibilizado em PDF  

os professores tem feito o possivel para suprir nossas necessidades. Estamos 
vivendo algo atipico e todos os esforços estao sendo apresentados para 
conseguirmos seguir  

Seria bom se os professores pudessem gravar as aulas para quem não consegue 
assistir nos horários. 

leve em conta que a internet em casa nem sempre funciona não falo por mim e 
sim pela maioria dos alunos não só do meu curso 

Professores estão passando muitas atividades ,as vezes aliás quase sempre não 
temos o tempo suficiente para cumprir todas elas .  

A única crítica que tenho é em relação ao AVA e ao portal do aluno que carregam 
alguns erros,como não abrir ou salvar os arquivos dos trabalhos enviados como 
rascunho.Seria interessante desenvolver um aplicativo para facilitar o acesso. 

Que todos os professores coloquem suas aulas no AVA pois eu por ex tenho 
dificuldade de assistir online  

Acredito que se unificarem somente um aplicativo seria melhor, que fosse de facil 
acesso a todos 



Tem professores que não estão ligando se o aluno está na aula ou não ... Para 
ele tanto faz 

o meu maior medo é que as vezes o sinal da internet esta ruim. 

Acredito que se os docentes tivesse um calendário a ser seguido,limites de 
trabalhos, pesquisas e afins semanalmente ou quinzenalmente, bem como limite 
de tempo de aula, tudo fluiria melhor 

As vezes o que dificulta e questão do sinal de internet que oscila bastante. 

Não são todos os professores que estão gravando a aula e anexando no ava. A 
grande parte sim, porém 2 não e isso está dificultando muito a aprendizagem 
nessas matérias, pois esse procedimento nos ajuda principalmente nas provas e 
trabalhos. 

sobre meu curso, não tenho que reclamar. Apenas se torna um pouco cansativo 
estudar pelo computador. Não adianta que não é a mesma que o presencial. 

Todos professores deveria usa o zoom para explica o conteúdo e tira nossas 
dúvidas  

Aumento e flexibilização de prazos, principalmente de atividades avaliativas visto 
que essas possuem um prazo curto de 1 hora de execução. 

Aumento e flexibilização de prazos, principalmente de atividades avaliativas visto 
que essas possuem um prazo curto de 1 hora de execução. 

Um aplicativo padrão para as transmissões das aulas 

Infelizmente o momente é prejudicial para todos 

Alguns professores estão passando muitas atividades, esquecendo que temos 
outras disciplinas também e que nem todo mundo está com tempo disponível. Eu 
por exemplo, estou trabalhando normalmente, chego às aulas bem atrasada por 
conta de todo o ritual que tem que ser feito quando chegamos em casa devido a 
pandemia. Acabo perdendo explicações importantes e não estou conseguindo 
participar das aulas de supervisão de estágio. 

Crítica: Estamos sujeitos a todos os tipos de problemas, os professores e 
coordenadores do curso deveriam entrar em um consenso sobre reposição de 
notas ou segunda chance de avaliação em caso de problemas com nossos 
acessos remotos, computadores, internet, luz, etc. Estamos todos sujeitos a isso, 
inclusive os professores/coordenadores.  

Seria interessante que os professores gravassem algumas aulas e no dia da 
propria aula, debateriamos sobre o aprendizado 

Gostaria que todos os professores gravassem suas aulas e deixassem 
disponiveis para aqueles que nao conseguem entrar devido a internet ou outros 
problemas.  

Que todos os professores dessem suas aulas online com video ativado, pois 
quando apenas ouço e não vejo os professores, desconcentro. 

a plataforma é desorganizada, nada intuitiva, não tem um padras para ser 
postado o conteudo, nao tem uma divisão das materias certas, varias materias 
duplicadas, varios problemas durante as provas na plataforma 

Seria muito bom se todos os professores disponibilizassem as aula gravadas, 
assim quem trabalha como eu, assistiria depois 



Acredito que postar as videos aulas no Ava era melhor do que dar as aulas ao 
vivo pelo google mtador perdeu varias explicações ao vivo. O ao vivo tinha que 
ser somente para as duvidas! 

De 5 matérias, sinto que tive um bom aprendizado em apenas 1. Claro que isso 
vai da didática de cada professor, porém alguns continuaram com um ótimo 
trabalho mesmo com as aulas remotas, enquanto com outros foi mais difícil ter um 
bom aprendizado com as aulas remotas visto que o curso de psicologia é um 
curso presencial, as aulas presenciais fazem muita falta, mas entendo que nesse 
momento o importante é ficarmos em casa. Como no atual momento que estamos 
vivendo precisamos manter distanciamento social, as avaliações também 
sofreram alterações. Mas eu penso que poderiam permanecer da mesma forma, 
de 10 pontos precisar obter 7 na N1 e N2, sem que fosse obrigatório fazer a N3, 
já que normalmente ela é apenas para aqueles que faltam a N1 ou a N2. Para a 
obtenção de nota, também penso que os pontos poderiam ser distribuídos entres 
trabalhos, provas ou resenhas/artigos, mas sem a necessidade de que 
obtenhamos 8 pontos na prova, visto que nem todos tiveram um bom rendimento 
nas aulas remotas. 

Minha nota e de alguns colegas foi prejudicada em uma das atividades devido a 
um erro na plataforma. Fiz a atividade não constou para a professora que não foi 
compreensiva com a situação. Acho que os alunos assim como os professores 
estão sujeitos a imprevistos principalmente relacionados ao uso da tecnologia e 
acredito que ambos precisam ser mais compreensivos quando isso acontecer. 

O site poderia fazer notificações quando chegar atividades para fazer 

Gostaria que houvesse uma agenda de cada professor dentro do AVA, com 
trabalhos marcados e suas respectivas notas, como também de avaliações. 
confesso que me perco um pouco nisso, e tenho que ficar perguntando, isso é 
muito chato. Com a agenda ficaria bem mais fácil e rápido acessar quando 
precisasse.  

Não estou vendo como um semestre de grande aprendizado, antes já tinha uma 
certa dificuldade para participar das aulas presencial e hoje com a pandemia, 
consigo acompanhar porém os profesores estão passando muitos trabalhos e 
exercícios, dizendo que não estamos tendo aulas presenciais, porém eu continuo 
trabalhando na mesma forma, não esto em quarentena em casa, continuo 
trabalhando do mesmo jeito e com as mesmas responsabilidades... Acredito que 
poderiam levar em consideração essa questão... 

Algumas atividades como supervisão poderão continuar assim 

estou encontrando dificuldades na organização dos conteúdos apresentados, 
alguns professores não gravam aula e disponibiliza para os alunos tendo em vista 
as dificuldades de estudar online, a internet não é igual e o sistema e falho. 
dificuldades na realização de algumas provas por causa do sistema.  

um meio de alternar com aulas presenciais com distanciamento. 

Maior organização no ava. Poderia também chegar notificação quando os 
professores enviam atividade avaliativa nova. pois como a plataforma é meio 
desorganizada, as vezes pode acontecer do professor colocar tarefa nova e o 
aluno não ver. 

Pequenas aulas (10 ou 20 min) poderiam ser postadas com o conteúdo para 
assistirmos e posteriormente discutirmos sobre nos encontros presenciais 



aumentar o prazo das atividades 

Os conteúdos tem sido massantes e sem levar em consideração que mesmo em 
tempo de pandemia, a grande maioria dos alunos (que precisam trabalhar para 
pagar a mensalidade) estão trabalhando normalmente. 

OS PROFESSORES TEM S DESDOBRADO MUITO PARA NOS OFERECER O 
MELHOR DELES, ISSO TEM SIDO MUITO VISÍVEL NO CURSO DE 
PSICOLOGIA 

Minha preocupação maior neste momento é com a Supervisão do Estágio, pois 
mesmo em EAD, alguns supervisores estão proporcionando reuniões com seus 
alunos e proporcionando momentos riquíssimos, mesmo perante todos os 
desafios apresentados... Infelizmente, não estou tendo esta mesma 
oportunidadee, isso tem me gerado uma grande preocupação. 

Aulas serem gravadas e disponibilizadas por TODOS os professores no portal 

 

Correção no valor da mensalidade  

A universidade nao esta preparada, assim como alguns professores para dar aula 
a distancia. A situação esta ruim para todos, nao se teve empatia da parte de 
ninguem, como eles querem q nos estejamos preparados para cuidar da saude 
mental das pessoas se a nossa nunca é presada. Ninguem esta estudando nessa 
situação por que quer, nós estamos no meio de uma pandemia mas alguns 
professores acham que nós estamos atoa em casa de boa e nao temos mais 
nada para fazer. há um descaso geral da parte de todos nessa situação. 

Penso que o aluno que pôde participar e interagir nas aulas foi positivo. No meu 
caso pide remanejar meus horários para me dedicar ao horario especifico da 
disciplina, o que foi de grande valia no aprendizado mesmo que remoto. O que 
mais dificultou foi a minha nao habilidade com recursos tecnologicos.  

Pelo fato de ter condição de remanejamento de horários em outras atividades, 
pude me dedicar às aulas com boa frequência e aproveitamento. 

Surgir que não tenha prova no período que tiver a Pandemia do coronavirus e sim 
atividades complementares. 

Todas as aulas poderiam ser postadas no AVA logo após o tempo real. 

segunda opções para quem não consegue fazer provas e testes por conta da 
internet, assim como tinha a n3 presencial 

 

Mais tempo para a realização de trabalhos, pois muitos trabalham e estão com 
dificuldade para assistir aulas. 

Eu sinceramente não estou conseguindo me concentrar muito bem, e preferia 
mais que suspendessem o semestre do que continuassem com a aula a distância. 

Conteúdos apresentados de forma mais dinâmica, através de slides, 
apresentações, etc 

O melhor seria que todos os professores fizessem a transmissão pelo google 
meet, que até então é a melhor plataforma. 

No inicio foi dificil, mas aos poucos fui me adaptando, agora esta tranquilo. 

Não concordo com apresentações "online" de trabalhos. 



dannyrock28@hotmail.com 

Ter mais material em pdf no AVA 

Falta uma padronização. Cada professor utiliza um método e aplicativo diferente, 
a instituição deveria padronizar e fornecer uma assinatura para que não 
esbarremos nas limitações das contas grátis. O AVA está servindo para formalizar 
um processo inteiro que ocorre por fora através de aplicativos terceiros. Os alunos 
não participam muito e os professores ficam perdidos. Talvez fosse interessante 
os professores postarem um vídeo anteriormente e só usarem a aula para 
duvidas, porque ler os slides contribui para a baixa interação dos alunos. 

Alguns professores poderiam buscar maneiras mais didáticas já que com aulas 
remotas temos tendência a nos distrair mais facilmente. 

Acredito que todos estão em um período muito delicado e juntamente com a 
instituição é possível formar um ambiente agradável neste momento. As vezes o 
contato é precário ou demorado com a UBM. Então uma sugestão seria manter 
um contato maior e frequente com os alunos, tanto pelos sites quanto por e-mail. 
A informação é muito importante. 

Aulas ao vivo sobre as matérias á distância como embriologia e biologia molecular 
e celular pois são matérias complexas, e também gostaria de poser ver as 
questões que errei nos testes para corrigir meus erros e poder evoluir 

O retorno das notas e trabalhos precisam melhorar. 

Reformulação do ava. 

Realizei uma prova hoje e agradeço por terem nos escutado e colocado a 
correção de cada questão, ajudou muito. 

A revisão dessas aulas ao retornarmos. 

 

Aulas mais dinâmicas, trabalhos que não sejam tão complicados de serem feitos. 
Entendo que por ter matérias muito complexas, não tem como os trabalhos 
fugirem muito disso. Mas a instituição em si deveria avaliar cada caso. Pois 
muitos moram em uma casa com mais de 5 pessoas, como no meu caso, e isso 
atrapalha muito no desempenho dos trabalhos e testes. E ainda temos o fato de 
que muitos trabalham nessa pandemia, e quase não tem tempo. 

Melhoria na plataforma AVA  

 

Professores deveriam passar a seguir o horário norma de aula, mesmo sendo 
remoto. 

A universidade poderia oferecer um curso sobre aulas online e estratégias para os 
professores. 

Melhoria na plataforma AVA  

Eu não concordo em pagar a mensalidade de curso presencial, sendo que estou 
tendo aula a distancia. E o que é pior, é que não estou tendo o mesmo 
rendimento que teria se estivesse tendo aula normal. Entendo a situação que 
estamos vivendo, por isso queria que minha mensalidade diminuísse, para que 
seja justo! obrigada 

1) professores precisam de mais estrutura para videoaulas. Recursos visuais são 



importantes nesta modalidade. Vários cursos de inglês dispõem dessa tecnologia. 
Pode ser um caminho para a UBM melhorar e muito a qualidade das aulas. 

Alguma matérias bem complexas como anatomia tem sido de grande dificuldade 
o aprendizado a distância por ser uma matéria bem complexa. Em relações as 
matérias do EAD , quando fazemos os testes e ao finalizarmos poderia aparecer 
qual questão erramos para melhorar o aprendizado. 

Acredito que todas as aulas deveriam obrigatoriamente serem gravadas como no 
ensino EAD. Pois dessa forma poderíamos acessar ao material a qualquer hora.  

sugestão: Ubm deveria ter uma conta em algum aplicativo ao invés de cada 
professor usar um aplicativo diferente para dar aula. Crítica: a crítica vai para 
mensalidade que mantem os valores em tempos pandemia, sem falar das aulas 
que caem e muito a qualidade em comparação com as presenciais. 

Gostaria que correções e notas fossem lançadas mais rápido, do mesmo modo 
em que nos cobram. 

O horário das provas deveria ser discutido com os alunos que tem uma baixa 
condição de acesso as atividades online. 

 

os trabalhos estão sendo muito extensos e não estamos tendo o apoio devido 
para conseguir executa-los. Acredito que seria necessário que os professores 
preparem melhor as aulas para poderem dar mais atenção aos alunos. 

Unir todos os professores em uma só plataforma 

Estipular entre os professores um prazo mínimo para envio dos trabalhos para 
que haja tempo suficiente para realização e envio das atividades. 

Acho que deveria haver mais comprometimento pot parte do docente. Nem todos 
os professores possuem a mesma disponibilidade.  

Uma melhor preparação para os professores, a faculdade deve fornecer aos 
professores os recursos tecnológicos necessários bem como um treinamento 
inclusive em relação ao laboratório virtual, não houve um preparo com 
antecedência. 

Sinto falta em fazer exercicios. Tem matéria que o professor só fala e não faz 
exercícios conosco e na prova que fazemos:) Ao questionar uma professora sobre 
essa necessidade ouvi dela que não estamos no segundo grau, que é para a 
gente se virar... Ai, saio igual uma doida buscando exercícios pela internet e na 
prova não cai nada parecido! Se a proposta da UBM é nos prepararmos à 
concurso considero pertinente exercitarmos e não somente ouvirmos...  

em relação aos meus professores só tenho elogios a fazer. Deram o seu melhor 
para passarmos por esse periodo da melhor maneira possivel. Em relação a 
instituição sinto que ainda existe muita coisa a desejar. 

Todos os professores poderiam utilizar de apenas um meio para aula, o AVA nao 
é utilizado para isso, entao, para que ele serve? Postar os conteudos? Ele esta 
sendo usado como um email, apenas. As avaliaçoes sao por outras plataformas 
na maioria das vezes, e, as aulas, por skype, zoom, google, falta padronização 
adequada. Como esta o nucluo de ensino a distancia nesta situação? Aulas no 
zoom sao interrompidas de 40 em 40 minutos, nem todos tem como ter acesso a 
diversas plataformas devido ao numero de aplicativos no celular e quantidade de 
uso de sua internet. 



A pandemia pegou todos de surpresa e pude perceber que a instituição não teve 
um planejamento para administrar um curso online.minha opinião é reorganizar 
melhor a grade,colocando as matérias teóricas online e deixando as meterias que 
exigem atividades práticas para o final do curso ou pra quando tudo voltar ao 
normal. Um melhor cronograma quanto ao fechamento dos semestres também 
seria bom, visto que ficou muito bagunçado. Não posso deixar de parabenizar aos 
professores poi assim como os alunos deram o máximo de si para cumprir com o 
cronograma estabelecido á eles. 

A partir do 8º período não tem mais as abordagens, acho que seria legal quando 
voltar o presencial tem umas aulas sobre a segunda parte dessas disciplinas que 
fizemos online.  

Estou com dificuldade para assistir o primeiro tempo de aula devido ao ritual que 
tenho que fazer quando volto do trabalho. 

Aulas no período normal, melhor elaboração das mesmas pelos professores 

1- POR FAVOR, quando um professor postar uma atividade no AVA, identificar O 
QUE ELA É, ex: 1° Trabalho da N1 Valor 3pts Disciplina TTP Psicanálise II - isso 
nos ajudará a encontrar mais facilmente as notas no quadro de notas do AVA; 2-
O quadro de notas do AVA está mt confuso (disciplinas repetidas, matutino 
misturado com noturno); 3-Cada professor tem seu método - a falta de um 
‘padrão’ atrasa a vida. Por ex. sua plataforma de vídeo favorita, mas até aí ok. 
Mas alem disso, cada um dá uma quantidade diferente de avaliação, um dá 3 
trabalhos + 1 prova, o outro dá 2 trabalhos + provas, etc. Distribuem as notas 
cada um do seu jeito. Os prazos são diferentes, o tempo de fazer é diferente. É 
simples, mas se fosse uma coisa padronizada, seria mais fácil pra todos. 

Google forms tem a fonte ruim, e texto desordenado.  

Eu acredito que possam melhorar a qualidade do ava, as vezes o site fica 
sobrecarregado, trava bastante. 

Gostaria que as provas pudessem ser disponibilizadas em um horário mais 
flexível, perdi algumas avaliações por chegar do trabalho muito tarde e por esse 
motivo não conseguir concluir. 

Padronização de TODAS as aulas de TODOS os Cursos e matérias, Exemplo: 
Slide com conteúdo e um exercício pequeno para fixação da matéria,Explicação 
do professor sobre a matérias, trabalhos com prazo de duas semanas, ou video 
aula gravada da explicação da matéria  

Se torna visível uma necessidade de aperfeiçoamento do site. Que 
frequentemente vem tendo quedas de conecção. 

eu gostaria que tivesse aulas gravadas e postadas no ava depois da 
apresentação da aula ao vivo 

  



 

EM RELAÇÃO AOS SEUS PROFESSORES(DOCENTES): 

 

10. De maneira geral os materiais ou atividades elaborados e 

compartilhados pelos professores. 

 

 
11. Nas disciplinas que você está participando, como você avalia, em 

geral, a organização e clareza dos conteúdos ministrados?  

 



12. De maneira geral, nas disciplinas que você está participando, como 

você avalia as estratégias que estão sendo utilizadas pelos 

professores para aprendizagem?  

 
13. Nas disciplinas que você está participando, como você avalia, em 

geral, os meios disponíveis para interação com o professor?  

  



 

14. De maneira geral as aulas preparadas pelo professor são 

 

15. A comunicação e as orientações sobre a disciplina quanto :  

- aos dias e horários das aulas remotas são 

  



 

- disponibilidade de materiais e atividades são:  

 

16. Formato da avaliação remota adotada é ...  

  



 

17. A coerência entre os conteúdos das aulas com as avaliações 

aplicadas é ...  

 

 

18. A realização do feedback da avaliação é ...  

 

  



19. Caso queira, apresente sugestões para melhoria do desempenho 

do seu professor 

 

Demoram muito tempo para responderem emails, não entregam notas e alguns 
não ajudam com revisão de matéria e só quer saber de passar novos conteúdos  

Professores precisam adequar o modo de avaliação, como avaliam , aplicam seus 
trabalhos... Pois ensino a distância é bem diferente de ensino presencial. Onde 
muitos de nós não estamos adaptados.  

UBM não está preparado para nsino em EAD, faltou muita estrutura... 
 
Não disponibilizou programas adequados 

conforme já me posicionado, os professores tem que avaliar os alunos , as 
materias , conforme EAD , eles estão usando os mesmos metodos das aulas 
presenciais, só que estamos tendo aula EAD e o contato com a turma e com os 
metodos de ensino e duvidas são diferentes, entretando alguns professores não 
estão levando isso em consideração e estão jogando no nosso colo o metodo de 
ensino deles conforme apresentado em aulas presenciais, e nós alunos estamos 
sendo prejudicados em relação as notas , não por falta de interesse nosso , mais 
sim por falta de consideração deles. Colocando em cima da gente á culpa por 
uma possivel reprovação na matéria. 

Slides mais resumidos, e bem elaborados. Slides extensos demais nos 
atrapalham muito, e desconcentram, se tornando nada produtivo.  

Professora Sônia precisa explicar com mais clareza e ser mais dinâmica tenho 
muita dificuldade com o que ela explica aula muito cansativa  

Tem slides com muitos textos e assim fica muito grande, poderia ser de uma 
forma resumida e mais explicativa, que assim fica mais fácil o entendimento. 

Algumas aulas faltam dinamismo, alguns professores não deram o suporte 
necessário ou foi insuficiente, alguns professores não postaram o assunto no ava. 
Alguns pedem para enviar as atividades por email, e com isso, acaba ficando 
confuso e ocorre a perda de datas.  

Seria interessante se as aulas ministradas pudessem ser gravadas e 
disponibilizadas para quem nao conseguisse por algum motivo estar presente na 
aula. Além também de auxiliar na hora dos estudos , ainda mais quando se trata 
de disciplinas que contém cálculos. 

Copiar a metodologia do Efraim  

Alguns professores estão apenas disponibilizando material e tirando duvidas, isso 
não é aula.  

Os slides ser mais explicativos, organizado de uma maneira melhor  

Respondi em cima de uma só professor e matéria. 

gravar as aulas pois nem todos estão com acesso durante o horário de aula, 
publicar as notas para nos organizarmos 

São profissionais excelentes, só poderiam melhorar os slides (colocando menos 
textos) e disponibilizando as notas. 

Professores empenhados a formar novos alunos para a área, professores que 



tenham vontade de ensinar e não ficar criando mil problemas, ao invés de ajudar 
não ajuda os alunos e nao se importa se aprendeu ou não.  

As vezes alguns professores aceleram as explicações das materiais, poderiam 
ser mais detalhistas e de forma mais lenta principalmente em matérias 
complexas. 

 

Propor aulas com menos slides 

Slides menores, e explicação mais da materia 

poderia ter um sistema de coração das respostas para melhor aprendizado, visto 
que depois da prova nunca mais conseguimos tocar na questão e se quer 
sabemos qual questão erramos 

Seria interessante fazer um material/slide mais claro e objetivo, também elaborar 
uma aula mais interativa e não ficar apenas lendo slides, e sempre deixá-las 
gravadas e disponíveis para acesso depois. Sempre apresentar o slide na aula ao 
vivo também, para podermos acompanhar melhor e não ficar perdido. Além disso, 
disponibilizar os materiais com mais antecedência.  

Disponibilizar as notas das tarefas realizadas. Alguns professores demoram 
muito, mais de um mês, para falarem a nota. 

Focar mais na explicação do conteúdo e ter mais clareza ao explicar a matéria. 

Procurar dar mais conteúdos, direcionar as atividades.  

Um fator que me atrapalha muito nos estudos é que alguns professores não 
disponibilizam TODO o material (como trabalhos, exercícios valendo pontos e 
etc.) no AVA da instituição. Alguns slides e pdfs, não são claros e explicativos , as 
informações ficam muito crua e sem estrutura. 

A materia da Sonia é um pouco fora da nossa realidade, fica até difícil as vezes 
de chegar no mesmo raciocínio, ainda mais com a aula sendo virtual, porque o 
ano passado não tive tanta dificuldade com ela, como estou tendo agora e ao 
invés dela facilitar na explicação, ela continua jogando a matéria de uma forma 
normal e as provas dela são impossíveis de ser realizadas. Já foi conversado isso 
com o coordenador, mas não tive retorno nenhum dele.  

Olhar mais o lado do aluno principalmente a professora Sônia de Microeconomia 
que passa cada semana uma matéria e quer cobrar coisas na prova que nem 
estudamos 

Os professores se dizem disponiveis a tirar duvidas mas não importa o quanto 
tentamos entrar em contato, sempre somos ignorados. Além de material de má 
qualidade apresentado a nós. 

 

Melhorar o tempo de resposta as duvidas dos alunos e postarem as notas dentro 
do prazo. 

sonia, Provas muito difíceis, em relação ao conteúdo dado. 

 

Ser cordial, ter paciência para explicar mais de uma vez ja que existem pessoas 
que tem dificuldade na presencial que dira a distancia, essa dificuldade vem sido 
levantada pela turma toda, principalmente na materia de microeconomia.  



que os professores centralizem os conteúdos em uma única plataforma pois é 
dificil pegar materia na sala virtual, no email, no whatsapp, sem contar o que é 
dito em aula e não é colocado no Ava como período de entrega de tarefas. Além 
disso, os professores deveriam fazer video aulas e colocar disponivel na sala 
virtual assim como o Said fez pqe os alunos que não conseguem assistir a aula 
em tempo real, pelo menos conseguem acompanhar o conteúdo.  

Ouvir mais o aluno. Nem sempre quando os alunos dizem que a matéria não esta 
sendo compreendida da forma que deveria NÃO É PORQUE O ALUNO NÃO 
ESTÁ ESTUDANDO, mas sim porque esta sendo aplicado de qualquer forma e 
quando buscamos respostas para nossas dúvidas é respondido de qualquer 
forma ou explicado uma vez e fica por isso mesmo. Ter mais paciência, pois 
estamos vivendo em um momento muito complicado, primeiramente pela saúde 
mental de todos nós por tudo que tem acontecido, também pelo fato de nem todos 
terem recursos tecnológicos para participar de aulas e etc.  

nossas reclamaçoes serem atendidas. 

Todas os professores deveriam utilizar o AVA para entrega das atividades e 
postagem da notas dos alunos; existem professores que prejudicam alunos 
quando passam atividades DURANTE as aulas, pois como no meu caso, muitos 
trabalham fora e não conseguem assistir todas as aulas. 

Matérias que contém contas, deveriam ser explicadas com mais clareza nas aulas 
e principalmente nos slides deixados no AVA , para que possamos rever, e na 
hora da prova ou trabalho não tenhamos dificuldades. 

A professora de macro economia da muitos conteúdos e aplica uma prova com 5 
questões apenas, muita coisa para pouca questão e quando vai tirar uma dúvida 
o seu argumento é que a prova esta muito fácil, sendo que de 60 alunos, 2 tiraram 
notas boas, ela precisa rever a maneira que esta nos passando essa matéria. 

Alguns professores ao pedir uma revisão da matéria uma aula antes da prova não 
estão fazendo, e sim dizendo que se quiser tira duvida está aberta para 
esclarecer . 

voltas as aulas presencial. 

Deve ter um preparo para os professores e Eles deviam ser mais tolerantes com 
imprevistos, não somos obrigados a estudar on line nosso curso é presencial 
todos estamos nos adaptando e nos esforçando! Acho que a postura do professor 
deve ser a mesma. 

professores ja qua não estão disponibilizando videos de ensino poderiam pelo 
menos nos responder quando estivermos duvidas,ao contraro da professora de 
micro economia. 
a professo ra de microecomia passou testes e passrá provas sem tem corrigido 
um dever. 

Os professores precisam estar ligados, muitos parecem estar perdidos com os 
meios utilizados 

Se fosse disponibilizado videos explicativos e material mais claro sobre as 
matérias, o aprendizado a distancia seria melhor. Mas as aulas em geral estão 
ruins, os professores que em sala de aula eram super dinâmicos e ativos, no 
método virtual são irreconhecíveis e deixam muito a desejar. 

Acho que os professores tem que saber administrar seu tempo assim como nos 



alunos temos, pois a desculpa de alguns é que nao teve tempo para corrigir 
exercícios, trabalhos e etc. 

todos professores dar acesso ao whatsapp, fazer perguntas pelo forum ou email e 
mais demorado a resposta. 

Para que os professores tenham mais paciência com os alunos, e nota mil para o 
professor Efraim que deu um excelente suporte para a turma.  

precisa de mais agilidade do feedback 

sonia, o ideal e um plano de ensino completo com pontuação e datas pre 
definidas 

Todos os professores sao excelentes. Apenas a materia de microeconomia é 
muito complexa, muita materia dada e cobrada na prova pra muito pouco tempo. 
Presencial ja é dificil, a distância piorou mil vezes. 
Ressaltando, minha queixa é pela quantidade de materia aplicada no pouco 
tempo e não sobre a professora. 

Gostaria de mais clareza no ensino, sem muitas voltas mais específico . Um único 
aplicativo seria bom, porque no meu celular tem três á quatro app só para aulas e 
sempre tem que está mudando. 

Os professores deveriam adotar apenas um meio de apresentar as aulas online, 
como um app em comum. Alguns professores dão boas aulas, com slide, vídeo, e 
exercício no final, isso é um pouco mais incentivador. Porém, há professores que 
falam com a gente por duas horas sem apresentar o conteúdo, mandam o 
material em slide ou texto no mesmo dia da aula, as vezes minutos antes, e nós 
temos que acompanhar o professor apenas falando enquanto tentamos nos 
localizar no material, que é muito dificil quando se utiliza o celular apenas para 
acompanhar a aula. Então, a minha dica seria adquirir um padrão para apresentar 
a aula, e gravar para que possamos ter acesso depois, facilita muito para 
entender o conteúdo. Além do mais, os professores poderiam dar um incentivo, 
mandar algum link, livro, matéria ou qualquer coisa para que a gente se interesse 
mais pelo conteúdo e tenha algo a mais para agregar, não adianta NADA mandar 
50 slides, matéria resumida, sem nem ter um vídeo explicativo sobre, ler aquilo 
sozinho em casa é como ler em outra língua as vezes. É completamente 
desanimador, pagar uma faculdade ao qual não tem incentivo sobre o curso que 
você escolheu.  

Procurar uma internet estável para ter aulas, assim como um material mais 
didático e esclarecedor, de forma que entendamos e ao mesmo tempo 
conseguímos aprender. 

Alguns professores poderiam ser um pouco mais organizados em questão de 
disponibilização de materiais no AVA. 

mariaclara18rc@gmail.com 

Gostaria de um retorno sobre as notas das atividades, saber onde erramos, onde 
podemos melhorar, só recebemos a nota no geral.  

Gostaria de um retorno sobre as notas das atividades, saber onde erramos, onde 
podemos melhorar, só recebemos a nota no geral.  

 

Escolher entre eles, junto com os alunos, somente UMA plataforma de aula ao 
vivo, somente um aplicativo, de acordo com as necessidades da turma.  



GOSTARIA QUE TIVESSEM EMPATIA E NÃO DITASSEM POR EXEMPLO 

Algumas ( Não peguem de forma generalizada) eu não vi a correção de provas ou 
exercícios. Sempre tiramos como base o que o meu colega fez, pra ver se bate, 
porém nunca sabemos de quem esta certo. 

Sei que esse momento de pandemia pegou a gente de surpresa mas a 
elaboração de algumas aulas são desanimadoras, se os professores estão 
desanimados para dar aula e explicar a matéria, imagina o aluno. Obs. Não são 
todos os professores. 

TENHAM MAIS EMPATIA PELOS ALUNOS, NÃO TODOS MAIS ALGUNS 
ESTÃO PEGANDO TÃO PESADO QUANTO ESTIVEREM ENSINANDO EM 
SALA DE AULA 

acho que deveria ter um protocolo quanto a entrega dos exercícios e avaliações 

Avaliei como regular em consideração aos professores que se esforçaram pra 
compreender a situação que estamos vivendo. Do contrário, existe professor que 
não faz o mínimo de esforço para compreender isso e ajudar no desempenho do 
aluno em meio a tantas dificuldades que estamos vivendo! E não é falta de 
comunicação entre aluno e professor, pois toda aula pedimos mais compreensão, 
só falta bater na porta da casa implorando para pensar um pouco a respeito das 
nossas dificuldades.  

Alguns professores só jogam a matéria e nem explicam, passam muito conteúdo 
de uma vez só o que dificulta pois não são todos que estão em casa e tem tempo 
pra acompanhar tanta coisa, outro quer ditar matéria sendo que tem hora que a 
internet não tá boa e acaba que perdemos algumas partes da matéria, já pedimos 
várias vezes pra ele mandar o material e explicar durante a aula mas ele não 
aceita a sugestão... 

Nem todas as matérias fornecem uma quantidade de exercícios suficiente para 
que possamos estar preparados para aprender o conteúdo e aplicar em nossa 
profissão e também para realizar as avaliações. Seria interessante se tivesse 
mais atividades preparatórias e vídeos nos dando explicações sobre a matéria 
que estivermos estudando. Também seria válido que as aulas ficassem gravadas 
no AVA, para serem assistidas posteriormente, caso o aluno sinta a necessidade.  

EXPLICAR DETALHADAMENTE, PASSO A PASSO SOBRE O QUE ESTÁ 
SENDO ESTUDADO PARA MELHOR ENTENDIMENTO DO ALUNO , POIS A 
DISTANCIA É RUIM, NÃO É COMO PRESENCIAL QUE O ALUNO PEGA MAIS 
RÁPIDO . 

Acho que falta uma maior disponibilização de materiais, principalmente exercícios. 
E que tenhamos acesso ao gabarito para esclarecimentos de dúvidas. 

Tem professores que poderiam explicar a matéria mais devagar e não se 
preocupar tanto em dar todo o conteúdo, o aluno precisa entender, e se passar de 
forma rápida prejudica o aluno.  

Possuo duas sugestões:  
 
1- Prestar muita atenção individualmente à cada questão que será cobrada e se 
certificar de que durante as aulas o conteúdo respectivo foi muito bem trabalhado. 
Às vezes, a questão é fácil, mas se torna difícil porque o assunto foi meramente 
pincelado em aula.  
 



2- Preparar o aluno em aula ou em dever de casa para as questões difíceis de 
prova. Às vezes, em aula ou em material fornecido, o aluno só lida com questões 
fáceis e se depara na prova com questões difíceis. Não acho justo. Quanto 
melhor a base fornecida, mais capacitado fica o aluno. Para mim, o nível da 
avaliação deveria refletir o nível da aula. Quando o professor optar por cobrar 
uma questão difícil, ele deve expor o aluno a um material à altura da questão. 
Sem isso, o aluno fica com um material simples como base para uma questão 
complexa.  
 
Alguns professores já trabalham dessa forma. Infelizmente, outros possuíam tanta 
matéria para passar em tão pouco tempo que, para darem conta, ou pincelavam 
bastante, ou falavam quase que na velocidade de um narrador de corrida de 
cavalos. É uma situação desconfortável para eles também. Acredito que os que 
reduziram um pouco a matéria, conseguiram fixá-la melhor. Por outro lado, parte 
do conteúdo ficou perdido. Como possível solução, talvez um professor possa 
ceder um pouco de tempo para um outro, ou disponibilizar aulas gravadas além 
das aulas normais. Isso foi pouco realizado.  

1. Muitos professores passam mais tempo tentando resolver problemas técnicos 
(justificavel), batendo papo (Nao justificavel), ou lendo slides (nao justificavel) do 
que dando aula. 

Evitar textos longos e massantes  

Gravar aulas explicando o conteúdo, é disponibilizar no AVA antes da aula em si. 

Postarem além de vídeo aulas, um roteiro escrito da aula 

Houve a falta de um material mais completo por parte de alguns professores 
enquanto que outros houve a falta de aula à distância. 

Que sejam mais compreensíveis  

A questão é a instituição. Os professores se esforçam até mais que 
presencialmente mas o UBM não teve organização para o método ead o que 
bagunçõu nossa rotina com datas e formas de ensino inconstantes 

Os professores poderiam seguir um padrão de postagem do material, há 
professores que estão fazendo um excelente trabalho postando áudios/vídeos 
referente a matéria e disponíveis pra dúvida no horário da aula. Assim, cada um 
pode assistir a aula quando tiver tempo e depois no horario da aula tirar dúvidas. 
Mas ao mesmo tempo há professores que não estão fazendo nada e se dão 
matéria, dão de qualquer jeito.  

Apresentação de um cronograma completo de todos trabalhos, atividades e 
provas referentes ao período que vai ser avaliado. 

Mais uma vez falta PADRÃO, tem professores muito bons, outros só Deus! Não 
tem dia certo para enviar os conteúdos, não tem aula, coloca apenas visão 
política e não apresenta conteúdo, questões desatualizadas, ou seja, uma 
bagunça só! NÃO SÃO TODOS! 

Como eu já disse o problema é a metodologia e cada professor ficar livre para 
ministrar a aula como quiser e também a avaliação ser como quiser. Não existe 
padrão, algumas atividades extrapolam no quesito exigência e às vezes é dado 
um curto prazo para cumprimento. 

canais de comunicação lentos, professores demoram para postar notas, demoram 



para responder questionamentos dos alunos, por email ou chat ava, depois ainda 
reclamam que tem aluno mandando mensagem altas horas. Eu mesmo ainda não 
mandei mensagem no whatsapp pois nao sei qual o whatsapp da professora. 

Acredito que deveria ocorrer uma padronização pelos meios utilizados pelos 
professores, haja vista que, enquanto alguns professores tem ótimos materiais, 
outros não fazem nem mesmo o mínimo, e nenhuma atitude é tomada quanto a 
isso. Outra sugestão, seria a adoção de materiais na plataforma e não aulas ao 
vivo, ou, adicionar o vídeo da aula ao vivo no ava, haja vista que com as aulas 
registradas no AVA, o aluno pode reassistir elas e tirar eventuais dúvidas. 

Que o professor que não tem acesso a internet, pelo menos tenha a decência de 
arrumar uma formar de disponibilizar no ava um arquivo para estudo ou leitura 
posterior, pois este mesmo professor está a mais de um mês sem dar aula. 

melhorar a comunicação aluno/professor em questão de prazos de trabalhos e 
provas.  

Muito bom 

Que o (s) mesmo (s) contrate uma internet de qualidade para ministrar as aulas e 
não fique mais de um mês ´"dando" aula via WhatsApp. 

Alguns professores têm deixado a desejar nos materiais e nas aulas que muitas 
vezes não têm. Enquanto uns são muito bons. 

Muitos alunos, como eu, continuam trabalhando diariamente, e alguns 
professores estão exagerando demais em quantidade de vídeos e áudios 
gravados e postados no AVA. Acontece que, muitas vezes, os mencionados 
vídeos e áudios, além de extensos, são postados em dias distintos ao dia de aula, 
o que ocasiona em atraso e acúmulo de atividades a serem feitas e assistidas.  
Portando, apesar de perceber todo o esforço dos nossos ilustres professores, é 
de suma importância ser pontual com as postagens no AVA, além de dar aulas 
como se fossem presenciais, pois se as aulas estivem ocorrendo presencial, hoje 
(01/07/2020), as aulas do período letivo já teriam sido cessada, ficando pendentes 
apenas algumas avaliações. No entanto, durante a pandemia e de forma remota, 
os professores não respeitam as semanas destinadas as provas/testes/trabalhos 
e continuam postando cada vez mais vídeo aulas.  

A falta de comprometimento dos docentes em ENSINAR a distancia esta 
atrapalhando o desempenho, não há clareza em conteúdos e não tem 
cumprimento dos horários de aula estabelecidos pela instituição. 

Administrar as aulas nos horários que seriam presencialmente, sem desculpas de 
internet (02 meses sem). O conteúdo da matéria ser enviado em forma de áudio 
explicativo e disponibilizado no ava, pois ao meu ver, os áudios são uma maneira 
mais próxima do presencial e claro, as aulas corretamente no meet, que no caso 
não está sendo corretamente. 

Mais aulas com conteúdo apresentável para melhor assimilação dos alunos 

Os professores deveriam ser mais compreensiveis, facilitar a vida do aluno, as 
avaliaçoes as vezes sao passadas com pouco prazo para entrega. Padronizar as 
aulas com slide e explicacao ao fundo, e mandar apostila de conteudo com 
exercicio de fixaçao. 

gostaria que eles fizessem videos e áudios mais curtos. 

Gostaria de sugerir que as atividades propostas pelos professores fossem mais 



diretas. A maioria das atividades são bem diretas sim, os trabalhos que envolvem 
responder perguntas são ótimos, forçam a gente a pesquisar mais e indiretamente 
a gente tem o aprendizado da leitura, porém frequentemente tem algumas 
atividades que são, na minha opinião, pouco práticas e maçante, que exigem 
mais da paciência do que da concentração e estudo. 

Não são todos, mais eu gostaria de que postassem as notas com antecedência e 
que tivéssemos aulas com todos em cada dia respeitando o horário de aula na 
semana e no dia de cada um, como se estivessem na sala de aula. 

Os professores poderiam pegar leve nos materiais, enviam muitos conteúdos com 
atividade com prazo curto para entregar, lembrando que são 8 disciplinas.. 

PROFESSORES SÃO ÓTIMOS POREM, EM ALGUNS CASO PECA POR 
COLOCAR MUITAS ATIVIDADES VALENDO NOTAS BAIXAS , EXEMPLO N1 
PRIMEIRA PARTE VALE 5,0. O PROFESSOR MANDA 4 OU MAIS ATIVIDADES 
PARA CHEGAR A 5,0 PONTOS O QUE É MUITO CANSATIVO PARA O ALUNO, 
DEVIDO A MUITOS AINDA ESTA TRABALHANDO. SE 2 PROFESSORES 
FAZEM ISSO JA SAO NO TOTAL 8 ATIVIDADES VALENDO 5,0 FORA AS 
DEMAIS MATERIAS E ATIVIDADES DE NPJ . COMPLEMENTAR E 
ATIVIDADES DE OUTROS PROFESSORES. SERIA OBVIO E MUITO MELHOR 
COLOCAR COMO REGRA NO MAXIMO 2 ATIVIDADES POR MATERIA 
VALENDO 5,0 NO SEU TOTAL, SENDO ASSIM N1 PRIMEIRA PARTE . 1 
TRABALHO VALENDO 2,5 E UM TESTE OU PESQUISA, PALESTRA VALENDO 
2,5. OU ATE MESMO COMO ALGUNS FIZERAM APENAS UM TRABALHO BEM 
ELABORADO VALENDO TOTAL 5,0 . FECHANDO A PRIMEIRA NOTA DA N1.  

menos trabalhos manuscritos 

Professor Rodrigo de Direito Penal, falta interegir mais com a turma e ter 
responsaboidade quanto a os horário que ele disponibiliza as aulas nos 
respectivos dias da materia. 

 

Ouvir a opinião dos alunos 

Seguir presencialmente (video chamada) os horários e planejamentos 
estabelecidos no início do semestre, através da grade.  

Falta 19 dias para acabar as aulas e tem trabalho que o professor ainda não 
postou 

Aula online no dia e horário da disciplina e não vídeos já prontos, pois ficam 
dúvidas que não podem ser sanadas no momento. 

Professores poderiam fazer áudios mais curtos e os se adaptarem a dar as aulas 
virtuais, pois tem professor que não utiliza esse recurso ou quando utiliza só fica 
no chat pra tirar dúvidas. 

Em algumas matérias há necessidade de mais explicação do conteúdo. 

 

ESTÃO TODOS FAZENDO O POSSÍVEL. 

Fazer uma aula mais dinâmica, e não uma aula "morta" como muitos fazem. 

Alguns professores parecem não quererem dar aula  

Demoram muito para lançar nota, alguns não disponibilizam bons materiais e de 



fácil entendimento 

Gostaria que tivesse aula ao vivo mesmo ou gravada, mas teve prof que só 
colocou apostila  

Alguns professores organizados, outros nem tanto. 

Possuo uma crítica: Já ocorreu de professores não darem aula sem prévio aviso. 

Alguns professores não respondem as mensagens deixadas pelo aluno. 
praticamente não existe a comunicação direta.  

Que postem as notas ou o gabarito das questões o quanto antes para conferencia 

Parabenizo alguns professores, que levam a instituição a sério assim como a 
aprendizagem de seus alunos ao se empenharem para transmitir aulas de 
qualidade com muitas informações! Porém, noto a necessidade da instituição 
escolher quais plataformas o professor poderá administrar suas aulas, pois 
enquanto uns estão de maneira “ao vivo”, outros apenas disponibilizam vídeos 
através do YouTube.  

Tenho apenas protesto contra o professor de penal Andre Machado não da aula 
sempre sem internet aula pelo Whatzap nem aula ele só conversa quando 
aparece, A RESPOSTA DELE E SEMPRE ESTOU SEM CP SEM TELEFONE E 
QUALQUER DESCULPA PARA NÃO DAR AULA. 

As aulas do 5° período em geral foram ótimas. Todavia, enquanto alguns 
professores deram tudo de si para garantir o conteúdo no EAD, outros deixaram a 
desejar: ou davam aula pelo Whatsapp, ou sumiam durante o horário, ou 
postavam o conteúdo de qualquer jeito e no final, a avaliação pesou. Espero que 
no próximo período haja um controle maior da coordenação do Curso e que os 
professores tenham ciência do dever perante os alunos, afinal pagamos 
mensalidade. 

Acredito que os professores tem emitido conteúdo em excesso. há muitas 
atividades , e essas definidas quase instantaneamente e unilateralmente pelos 
professores. Excesso de conteúdo e atividades como um todo, muito mais até do 
que o habitual nas aulas presenciais. 

Alguns professores precisam dominar o conteúdo e nâo somente ler, pois ler eu 
leio . O aluno precisa de explicação e interação 

A IES deveria investir pesadamente em seu corpo docente para que os mesmo 
venham a propor conteúdos e ministrar aula com maior facilidade e clareza, pois 
alguns professores tem enorme dificuldade em se adequar aos recursos, 
enquanto outros fazem como bem entendem e outros parece que não tem 
vontade de aprender e muito menos dar aula. Falta uma PADRONIZAÇÃO da 
metodologia utilizada por todos os professores. Pois professores com dificuldades 
refletem em alunos sem aprendizado, e se for para ser dessa forma, é melhor que 
a UBM feche as portas. 

Cada professor faz de um jeito o que torna muito confuso os estudos e a nossa 
própria organização.  

Para que as aulas sejam aproveitadas ao máximo, se faz necessário, um parte 
escrita disponibilizada no AVA (em pdf por exemplo), uma aula on-line (pode ser 
pelo jitsi) para explicação desse conteúdo e um rápido e fácil acesso ao professor 
para tirar possíveis dúvidas. 



Resolver exercícios e tirar dúvidas na aula. 

Didática mesmo remotamente, organização no ava, entender e auxiliar as 
particularidades e dificuldades de cada aluno, postar conteúdo no horário de aula. 

Fazer as aulas por videoconferência.  

gravar os videos e deixar na plataforma. 

que as notas sejam postadas no portal com maior eficiência. Já que nas aulas 
presencias os professores tinham prazo de 1 semana (vista da prova). Atualmente 
não existem prazos ao meu ver. Já que farei provas de N2 e ainda faltam notas 
da N1 a serem postadas no portal UBM. 

Os professores poderiam ser mais compreensíveis em relação a postagem de 
conteúdos de matérias, pois não tem apenas uma matéria e sim varias.  

Maior agilidade nas respostas no fórum do AVA e mais aulas em que seja 
possível a interação aluno e professor. 

Como disse acima, os professores devm estar ao vivo nos horários das aulas. 
Podem lançar materiais antes pra leituras para que seja debatido no dia da aula 
mas que estejam presentes no dia e hora. As aulas on line são mais rápidas e 
ganharímamos com isso. Nós alunos devemos nos esforçar mas há de se ter um 
meio termo sobre isso. Esse período no geral, acredito que houve dispersão, 
ajuste de como proceder para conosco, então ficou complexo de certa forma mas 
temos excelentes professores e que podemos passar por esses ajustes ão logo!! 

Muito conteúdo.  

gostaria que os professores grava sem, suas aulas de forma padrão , com uso de 
lousa , como se faz em outros dispositivos . 

Os professores também estão descobrindo novas formas de interação 
tecnológica, além de se esforçarem para estarem presentes online nas aulas. Não 
me sinto prejudicada com relação a conteúdo algum, pelo contrário, materiais 
disponibilizados atendem o descrito nos conteúdos programáticos. O problema 
são os alunos que não têm disciplina para estudar e assim não frequentam as 
aulas online. Obviamente excetuando-se aqueles que não têm acesso adequado 
à internet. Mas os conteúdos estão sempre no AVA para atualização. 

Alguns tem que ter mais empatia, e compreender o lado do aluno, ate mesmo na 
hora de avaliar um trabalho  

Que todos os professores optem pelo Google Meet e que qualquer aula ou evento 
sejam notificados via e-mail. Porque de acordo com alguns eventos recentes 
como palestras, seminários ou até mesmo nas aulas ministradas e entre outros, o 
mecanismo se mostrou bastante eficaz ao reunir uma alta quantidade de alunos 
em tempo real sem apresentar problemas, ainda mais que para participar basta 
ter uma conta de e-mail, o que todos possuem com certeza.  

organização na elaboração dos materiais, poderiam elaborar uma apostila em pdf 
como roteiro e utilizar os audios, videos, e links como complemento de materia, 
fazendo isso não ira poluir a plataforma e terá tempo do aluno ir lendo com mais 
calma, mais união entre os colegas e comunicação com os alunos, ter um padrão 
de ensino e não misturar plataformas, e calma para passar a materia, os alunos 
tem vida alem da faculdade e outras materias, uma semana pra estudar 3,4,5,6,7 
assuntos diferentes, de varias materias diferentes, não da tempo para a 
assimilação deles, não somos computadores, vamos ter um pouco mais 



parcimônia. 

 

Todas as sugestões possíveis , são poucos os professores que se preocupam se 
estamos ou não compreendendo a matéria , e são poucos os professores que 
explica tudo que passa. Os professores exageram na hora de passar matéria. 

planejamento e aplicação das aulas no meet 

aula em chat é realmente uma aula ? 

Deixar as aulas disponíveis, salvas como vídeo 

De forma geral, está boa. Mas, alguns professores esquecem que estão lidando 
com SERES HUMANOS, os quais, possuem particularidades e dificuldades. A 
empatia e respeito ao indivíduo deve prevalecer.  

Super atenciosos 

mais organização e melhor acesso para tirar duvidas, demora na postagem das 
notas 

Nada a apresentar. No que tange aos alunos do 5° C 

Tem professor que deixa muito a desejar. As aulas são horríveis. Cobra muito e 
ensina pouco. Enquanto alguns professores procuram ajudar, outro não o faz e 
ainda põe terror,coloca na avaliação questões que foram desatualizadas. 

 

Para mim tem sido uma experiência nova, mais todos estamos nos adaptando e 
tem dado muito certo! 

como dito anteriormente as aulas ao vivo são bem melhores do que vídeo aulas 
longas e cansativas assim como os áudios. Os trabalhos passados para a turma 
em certos casos visavam complicar muito mais as coisas do que se estivéssemos 
em sala de aula.Facilitaria se os professores quando forem passar os trabalhos 
focarem em questionários e resumos simples, pois muitos alunos continuam 
trabalhando em meio a pandemia alem de terem outras obrigações por estarem 
mais tempo em casa.  

AS AULAS DEVERIAM SER OBRIGATORIAMENTE ATRAVÉS DO MEET 
(VÍDEO CONFERÊNCIA) PARA CHEGAR O MAIS PERTO DE UMA SALA DE 
AULA, FEEDBACK DE AVALIAÇÕES (NÃO SABEMOS O QUE ERRAMOS E O 
PORQUE DE TER TIRADO DETERMINADA NOTA), NOTAS DE *MAIO* QUE 
AINDA NÃO FORAM LANÇADAS, PROFESSOR QUE DEMORA MAIS DE 6 
DIAS PRA RESPONDER UMA DÚVIDA NO AVA, E-MAIL QUE NÃO É 
RESPONDIDO, AVALIAÇÕES MANUSCRITAS (NÃO SENDO O NPJ) 
(ESTAMOS ESTUDANDO ONLINE) NÃO TEM LÓGICA. 
ACHO QUE ESSA AVALIAÇÃO TODA DEVERIA SER FEITA 
INDIVIDUALMENTE SEPARADA POR PROFESSOR, POIS ALGUNS NÃO 
MERECEM A CLASSIFICAÇÃO DADA ACIMA, VEJO QUE UNS SE ESFORÇAM 
PRA FAZER UMA AULA LEGAL, UM MÉTODO LEGAL E OUTROS 
SIMPLESMENTE ESTÃO EMPURRANDO COM A BARRIGA DA FORMA QUE 
MELHOR CONVÉM.  

Queria deixar meus parabéns aos professores Luis Eduardo, Maria Cristina, Ieda 
e Ana Maria (NPJ) 



Alguns professores nem aula dão, simplesmente disponibiliza vários conteúdos no 
AVA como se agente tivesse apenas aula dele, não entram em vídeo conferencia 
no horário da aula, o que seria mais parecido com o ensino presencial. 

Repito, que as aulas fiquem gravadas. 

sem registro 

Gostaria de parabenizar os professores: Ieda ( por ter nos dado toda atenção no 
NPJ, sempre preocupada e disponível para tirar qualquer dúvida, até sobre a 
entrega do Refin ela fez uma vídeo aula explicando como deveria ser postado), 
também aos professores Amirat, Tatiana e Vinícius que embora as dificuldades 
ministraram suas aulas por vídeo o que contribuiu muito com meu aprendizado, 
pois sou muito visual e, particularmente, gosto da explicação do professor, pois eu 
costumo anotar tudo o que me auxilia no aprendizado. 

Que respeitem o limite para mandar conteúdo, e só o disponibilizem nos dias de 
sua aula, pois fora disso fica muito confuso. 

Alguns professores não fazem videoconferência. seria essencial que todos 
fizessem. 

Entender que os alunos trabalham e possuem outras atividades, por conta de 
muito conteúdo. 

Organização 

Não concordei com a obrigatoriedade de transcrever manualmente, além das 
respostas, também as perguntas de um questionário para que o aluno pontue a 
avaliação. Não é proveitoso didaticamente. Uma imposição desnecessária. 
Entregar somente as respostas de maneira manuscrita, ok! mas qual a 
necessidade de obrigar o aluno a escrever as perguntas apresentadas? No curso 
de Direito, uma única professora teve essa conduta. Apenas ela...  

Aparecer nas aulas ja seria de grande ajuda _Professor de Penal % periodo 
sempre com desculpas  

que eles se adaptem ao momento. de pandemia. e tudo é feito na area de 
tecnologia, entao pode ocorrer problemas. 

Atualizar os contéudos ministrados e não seguiram apostilas desatualizadas, uma 
vez que o Direito está em constante mudança. 

Sugiro que os professores deem o feedback pelo AVA, pois muitas vezes o aluno 
não sabe o que errou, o que está incompleto. Não adianta só lançar a nota, seria 
muito importante saber o porque daquela nota.  

Entendo que é um momento de adaptação de todos. Mas foi muito desorganizado 
a questão de avaliação. De início seria de um modo, depois passou a ser de 
outro. Creio que para o próximo semestre devessemos ter um calendário fixo com 
datas bem alocadas e espaçadas, pois como disse, é um momento de adaptação 
tanto para os alunos quanto para os professores.  

 

Alguns professores, como Thiago Modesto e Andreliana, ainda se negam a 
realizar as aulas online e apenas postam matéria, deixando o aluno sem 
explicações sobre. Apesar de haver "plantão de dúvida" essa falta de intereção é 
horrível, uma vez que a aula é importantíssima para agregar conhecimentos e 
esclarecimentos.  



Da mais atenção aos alunos quanto as atividades  

Gravar ou postar aula no horário da aula  

Todos os professores merecem meu aplauso , estão trabalhando muito e fazendo 
tudo com amor e dedicação. Só tenho elogio aos meus professores e a 
coordenação do curso e ao coordenador do Núcleo Prática Jurídica do curso de 
Direito. 

Dois professores não ministraram aula, só disponibilizaram conteúdo, o que 
dificulta muito 

Quero não  

Aulas assíduas, todos os dias. Sem variações de professores que dão aula e 
outros não. E também, sem escolher o dia que vai dar, e o dia que não vai dar. 
Quero parabenizar o trabalho do professor, Luiz Eduardo, ele nos passa áudios 
semanalmente com a matéria muito bem explicada, e fica disponível para as 
dúvidas em todos os dias de suas aulas, no horário correto! 

não colocar datas de entregas de trabalhos em finais de semana ( sábado e 
Domingo). 

Entendo que os professores não tem culpa, diante do cenário atual. Porém, 
resumos de aulas e resumos de conteúdos não são a melhor forma de avaliação. 

 

conteúdo passado de maneira que as aulas sejam gravadas e e que as aulas 
caminhem quase como de maneira presencial.  

Seria extremamente interessante que todos os professores adotassem as video 
aulas ao vivo, o que facilita no esclarecimento de dúvidas e afins. 

Temos ótimos professores, estamos vivendo um momento atípico e a cada dia 
enfrentando novos desafios, nossos professores (maioria) mostram grande 
interesse em ajudar em todos os sentidos, se mostrando muito disponíveis. 

O chat oferecido pelo portal é péssimo. Alguns professores por boa vontade têm 
facilitado o compartilhamento de conhecimento com os alunos utilizando outros 
meios de comunicação. 

Ter maior organização, pois no curso do Direito, cada professor tem métodos 
diferentes. Parece que não existe uma coerência no que é dito pela coordenação 
com o que os professores nos apresentam.  

passar menos trabalho manuscrito,e com mais prazos 

colocar material antes do horário, para dar tempo de ler acompanhar a aula com 
tópicos. 

Gostaria de ressaltar o desempenho de alguns professores com as aulas 
remotas, em especial a professora Tatiana que apesar de gostar das aulas dela 
presencial, ela me surpreendeu muito e também é uma opinião dos alunos que 
tenho contato, a didática dela online continuou com a mesma qualidade de antes, 
e ela se esforçou mesmo em dias que estava sem internet deu um jeitinho de não 
nos deixar sem aula, simplesmente maravilhosa. O professor Amirat, sempre um 
exemplo de profissional que quero seguir, aula impecáveis mesmo com a 
distância, ele apenas demorou para passar uma atividade avaliativa para 
complementar a nota 01, mas também nada que nos atrapalhe, ele esta sempre 
disposto a tirar nossas dúvidas e nos colocar a parte da vida prática também 



saindo da mera teoria, é um professor que não tem quem não goste, 
simplesmente perfeito. O Vinícius, lamento por não poder ter aulas presenciais 
com ele, a matéria ministrada pelo mesmo não é uma das matérias que mais 
agradam os alunos do Direito devido conter um pouco de matemática, mas o 
professor se empenhou muito e deu atenção quase que individual aos alunos com 
dificuldades, digno de respeito e elogios, sem dúvidas um profissional para 
manter na instituição por muito tempo, pois tende a melhorar cada vez mais. 
Quanto ao professor Thiago, devo ressaltar que adorei a atividade que ele aplicou 
para complementar a nota 1, pois estimulou a criatividade dos alunos, além de 
nos ajudar a aprender ainda mais a fundo o tema de propriedade de bem móvel, 
também um professor que tenho muito carinho e admiração. A IEDA, esta 
ministrando o NPJ, uma professora com um coração enorme, sempre pronta a 
tirar nossas dúvidas, só acho que precisa de algumas atualizações, mas ela se 
empenha muito e esta sempre em busca de uma metodologia que atenda a todos. 

Acredito que os professores estão se saindo bem quanto ao conteúdo online 
disponibilizado. Apenas gostaria acrescentar que como são aulas on-line, os 
professores tinham que disponibilizar a aula gravada no portal de forma clara. As 
vezes os professores apenas pegam a gravação e simplesmente jogam o arquivo 
no Ava e não explicam e nomeiam de forma clara e especifica a data e o 
conteúdo da matéria, deixando a página da matéria completamente 
desorganizada.  

Que o professor Rodrigo seja mais claro nas explicações dos trabalhos que ele 
passa, e que o mesmo tenha consciencia que os vídeos das aulas dele são muito 
cansativos, porque ninguém aguenta ver um vídeo inteiro e com isso ninguém 
aprende a matéria. Seria muito melhor que os professores elaborassem textos, 
como nas aulas, no quadro ao invés de encher a gente de vídeo, e abrissem 
fóruns somente para dúvidas. Minha humilde sugestão.  

Melhor comunicação com os alunos, coesão entre eles para melhor atender as 
necessidades de ensino, tendo em vista que tem professores que praticamente 
não deram aula ou que entende como aula dada a gravação de um áudio com a 
leitura de um livro quando somos todos perfeitamente capazes de ler e 
precisamos é da explicação. Os professores e a coordenação deveria ouvir 
melhor os alunos através dos representantes de turma que tem mais 
conhecimento das necessidades e particularidades de suas turmas. 

Dar a aula no horario que seria a aula presencial 

Gostaria que todos os professores dessem aula e não ficassem somente 
postando conteúdo pra gente estudar. Apesar de ter o fórum em caso de dúvidas, 
não é suficiente, as aulas são importantes e pagamos para tê-las. 

Na minha opinião , estão ótimos, mas com excessão de um apenas, que poderia 
dar um conteúdo em textos , ao invés de Áudio pois é muito complicado 
acompanhar a disciplina . 

Acredito que os professores devem buscar novas formulas para as aulas e 
avaliações. O professor Thiago Modesto solicitou um trabalho que consistia na 
realização de uma cartilha para instrução às pessoas sobre direito do consumidor. 
O trabalho foi ótimo, meu grupo trabalhou junto e conseguiu cumprir a tarefa sem 
perder o foco. Acredito que mais trabalhos como este e menos questionários e 
resumos extensos auxiliam muito mais no aprendizado. 



explicar o conteúdo nas videos aula, ou se isso não for possível posta um vídeo, 
pois assim aprendemos mais do que eles posta o material e chegar na hora ficar 
apenas lendo, afinal pagamos para um estudo de qualidade e não estamos tendo 
isso! 

poderiam expor seus critérios de forma mais clara na avaliação dos trabalhos  

meu desempenho trata exclusivamente do que contratei para poder aprender a 
cerca da matéria, e infelizmente ensino a distância não atende as expectativas 
ainda mais por uma instituição que não tem como ramo de atividade o EAD...  

O npj presencial já era ruim, e dessa forma conseguiu ser pior. Praticamente o 
aluno que lute sozinho.  

Os professores tem se empenhado muito e estão assim como nós bastante 
atarefados, acredito que até mais. Precisam ser valorizados.  

Os professores precisam acompanhar os dias de aula deles durante a semana e 
não ficar mandando conteúdo no dia da aula de outro professor.  

Tem professor que é organizado, coloca videos, questoes, discuti online. Tem 
professor que não coloca o conteúdo organizado, fica meio perdido na hora de 
estudar.  

Estabelecer um calendário de atividades e aulas, de maneira que nós alunos 
possamos saber se naquela semana vai ter aula online ou outra atividade... 
Muitos professores ainda não encontraram um método de material e de como 
será passado o conteúdo... Obs: Queria Fazer um destaque ao Professor Flávio 
Coutinho, as aula dele são simples mas muito bem ministradas, de maneira que 
todos compreendem bem o conteúdo, ele é muito pontual e direto no conteúdo, 
não fica 1:30 falando sem parar.  

alguns professores demoram muito para postar retorno das notas, e temos 
professores que durante todo o período d aula on-line não realizou nenhuma 
video aula, coloca conteúdos gigantescos no portal, o qual não condizem com o 
tempo de aula do mesmo, e adiciona até links do Youtube para assistir aulas. Isso 
não demonstra ser uma forma de agregar mais conhecimento ao aluno, e sim de 
"fingir" que o conteúdo foi aplicado. 

 

Os professores tem que ter mais organização e serem mais coerentes com o que 
passam aos alunos. Tem professores que dão aula online melhor do que a 
presencial, porém, tem professores que simplesmente jogam a matéria no AVA e 
os alunos 'que lutem'. Isso deveria ser melhor revisto pelo UBM. Bem como 
deveriam rever também a organização das coisas, das notas principalmente. 

A dificuldade é grande para mim, quero as aulas presenciais de volta 

Sugiro que, todas as aulas por vídeo chamadas do Google meet poderiam ser 
gravadas e postadas no AVA, tendo em vista que, nem todos alunos possuem 
internet suficiente para assistirem as aulas no seu respectivo tempo. Podendo 
assim, o aluno ter chance de assistir a devida aula quando estiver com acesso a 
internet, não tendo prejuízo no seu aprendizado. Grata! 

O npj presencial já era ruim, e dessa forma conseguiu ser pior. Praticamente o 
aluno que lute sozinho.  

Conteúdos colocados no horário correto de aula. 



penso que providenciar quadro ou flip-chart para que o professor possa ressaltar 
ou exemplificar alguns conteúdos, criando uma ambientação de sala de aula, uma 
vez que, em sua maioria, as aulas se resumem aos áudios dos professores. 
Alguns professores providenciam slides, imagens na tela ou conteúdos no chat, 
que já ajuda bastante, mas carece de um mapa mental, um estudo dirigido, algo 
que possa deixar registrado o conteúdo da aula nos cadernos.  

alguns professores não explicam a matéria 

ta boa assim 

sugestão: fazer a gravação e a postagem de todas as gravações das aulas pra 
que o aluno, principalmente que tiveram problemas técnicos como: falta de luz, 
problemas na internet entre outros, possam ter acesso. 

Nada a reclamar dos professores relacionados ao 9º período, apenas em relação 
ao NPJ de Dependência, que tivemos pouco suporte. 

Deixar a matéria escrita no AVA. 

ser mais assistido pela instituição e não deixar tudo a deriva. 

Deve haver comentário individualizado da nota de cada aluno, como havia no 
modelo presencial, semelhante a vista de provas. O aluno faz as atividades e se 
quer sabe o que acertou ou errou. O aluno acadêmico, assim como qualquer 
outro aluno de outros níveis de escolaridade, carece de um feedback do professor 
para que entenda os pontos em que deve dar mais atenção. Desta forma 
aumentaria o índice de absorção da matéria dada. 
Outros pontos que gostaria de destacar: 
As aulas devem ter horário e link fixos. O aluno não pode depender confirmação 
do professor minutos antes da aula para saber se haverá, de fato, a aula ou não. 
O aluno poderia ter um canal para contato mais direto com o professor, invés de 
ter que depender do intermédio do representante de turma ou de resposta por e-
mail. 
O número de trabalhos dados poderia se reduzido, tendo em vista que muitas 
vezes temos que fazer trabalhos que não acrescentam tanto ao aprendizado, 
como por exemplo: resumos de livros e de filmes em grupo. Os trabalhos 
poderiam ser mais focados na matéria que está sendo dada, focados em 
acrescentar conhecimento com qualidade e não apenas quantidade. 
Para finalizar, não vejo como produtivo fazer trabalhos em grupo a distância, uma 
vez que vivemos período de isolamento social e os meios empregados para que o 
grupo ser reúna não proporcionam solidez ao aprendizado, trazendo a falsa 
sensação de comprimindo da tarefa proposta. 

Os professores não devem lecionar a matéria por.áudio, é sim por vídeo 
conferência. 

Não tenho. Todos são ótimos professores, ajudam bastante o aluno 

Creio que se os professores colocassem menos matérias no AVA, e focassem 
mais nos tópicos mais relevantes e supostamente seriam cobrados em trabalhos 
ou provas, facilitariam a vida de muitos estudantes que saem as 6h da manhã pro 
trabalho e chegam entre 91h e 20h em casa. 

Amirat é Vinicius bons professores, Pedro mandou resumir toda a matéria 
manuscrito, péssima didática de aprendizagem, apenas tentou nos ocupar. 

capacitar os professores ao EAD, de forma que possam ministrar as aulas, pois 



eles são treinados a aulas presenciais , EAD eles ficam perdidos, inclusive não 
possui uma plataforma que funcione adequadamente e não seja mal projetada 
igual ao AVA que é tudo embolado. 

O retorno dos professores quanto as notas necessitam ser mais rápidos! 

Professor André Machado nunca deu aula. Apenas enviava exercicios pelo 
whatszap. 

Ter mais critérios ao avaliarem atividades que são úteis, e as que só tomam 
tempo e pouco instruem. 

Passar trabalhos individuais ao invés de grupos e todos os professores fazerem 
video aulas . 

a melhoria virá com o tempo , tudo e muito rápido e inusitado , a experiência nos 
da a segurança , que virão com o tempo, estudo a distância parece que veio para 
ficar , pelo menos este ano 2020 .  

Os professores fizeram um excelente trabalho, não tenho o que reclamar. 

Alguns não tem respeito e responsabilidade com os alunos, seja nos obrigando a 
dar conta de um extenso material, que nunca seria totalmente ministrado em aula, 
seja a sua ausência, difícil acesso ao professor para comunicação, seja pela 
exigência na realização de tarefas extremamente complexas, sem qualquer 
orientação sobre a matéria, seja pela demora na postagem das notas no portal. 

a instituição deveria ter instruído aos professores uma única maneira de 
apresentar os conteúdos, pois da mesma forma que tem professor que se dedica 
e junta um material bom, tem outros que deixam a desejar apresentando um 
material confuso e aula on-line sem condição nenhuma de assistir. 

Que as aulas sejam gravadas e disponibilizadas sem tempo limite.  

da cada aula em sua dia certo 

Mais resoluções de casos concretos durante o ensino da matéria. 

Tem professor que passa uma matéria e cobra outra totalmente diferente, quando 
nao faz isso tira as respostas da cabeça dele 

Os professores não postam o resultado das avaliações de forma discriminada, 
apenas postam a nota, sem dizer o que foi avaliado, porque descontaram ponto, 
quais foram os erros. E quando questionados têm má vontade em tirar dúvidas ou 
alterar as notas. Deveriam postar a avaliação ponto a ponto, inclusive das 
questões subjetivas. Sem correção não há aprendizado! 

Gostaria que a professora Carolina voltasse dar aula pelo Jitsi Meet como antes. 

Mais flexibilidade quanto ao tempo de entrega, pois tenho muita dificuldade para 
estudar e nesse método EAD está muito mais difícil para mim. 

Professora Neusane, não responde email, nem portal! 

Poderia visar que o aluno tem o final de semana para lazer, os mesmo colocam 
trabalho na plataforma aos sabados. Fora o ensino que não está excelente. 

Os professores são ótimos , o desempenho e domínio dos assuntos abordados 
são ótimos , estão todos de parabéns . 

São poucos os professores que nos dão um feedback das provas. Não são todos 
os professores que deram aula direito ou que deram nos deram conteúdo para 
estudar. 



APÓS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FAZER CORREÇÕES PARA VERMOS 
EM QUE ESTAMOS ERRANDO. 

Gosto da maioria da aulas. A maior parte desses professores, estão apoiando os 
alunos e fazendo o possível para tirarmos proveito de suas aulas. 

CREIO QUE NÃO SÓ EU, MAS TODOS ACADÊMICOS ESTÃO 
SOBRECARREGADOS MUITAS MATÉRIAS E TRABALHOS, ACHO QUE 
DEVERIA TER UM CERTO BOM SENSO, POIS EU TENHO 2 FILHOS E ELES 
TAMBEM ESTAO FAZENDO AULAS ON LINE, E ALEM DAS MINHAS 
ATIVIDADES COM A FACULDADE, TENHO TAMBEM Q ASSESSORÁ-LOS. 
ESTOU REALMENTE CANSADA. 

Infelizmente alguns professoras deixaram de dar aulas alguns dias sem 
justificativa plausivel, gostaria muito que isso nao se repetisse por que trabalho 
muito para pagar a mensalidade em dia e dou valor ao meu dinheiro suado. 

Mais compreensão com os imprevistos que acontecem com a dependência da 
internet para realização de atividades remotas 

sÃO VÁRIOS PROFESSORES, CADA QUAL COM SUAS DEFICIÊNCIAS. 2 
MATÉRIAS SIMPLESMENTE NÃO ACONTECERAM NO SEMESTRE, OUTRA, 
COM PROBLEMAS DE SE COMUNICAR COM A TURMA, OUTRA, COM 
AVALIAÇÃO VIRTUAL DIVERGENTE DO CONTEÚDO APLICADO. ENFIM... 

Alguns também precisam ter disciplinas para poder administrar as aulas e não 
somente postar o material e depois ficar no período esperando que os alunos 
somente retirem dúvidas. 

PADRONIZAÇÃO. O modelo de ensino a distância é destinto do presencial, é 
necessário haver um padrão para fornecer informação ao aluno. Sugestão: 
conteúdo teórico por meio de apostila em PDF, bem como reunião online no 
horário da aula presencial para tirar dúvidas e outros. Atualmente, cada professor 
tem feito de um jeito, a ausência de padrão tem causado confusão e 
desorganização. 

Não temos conteúdos físicos satisfatório. 

thais-vm@hotmail.com 

É interessante que haja uma centralização quanto ao formato avaliativo, pois cada 
professor está adotando uma estratégia de avaliação. Com isso, os números de 
trabalhos só aumentam e dificultam a nossa apreensão do conteúdo, uma vez 
que focamos em realizar a inúmeras tarefas prospostas.  

Proponho que os professores disponibilizem roteiros de aula, organogramas e 
conteúdos escritos. 

conteudos mais dinamicos  

Aula mais interativa, conteudos masi coerentes e disponibilidade antecipada de 
conteudos 

Disponibilizar os conteúdos de forma padronizada em pdf antecipadamente e 
estar disponível nos horários das aulas para que as dúvidas possam ser 
esclarecidas durante a videoaula, pois o fórum/chat não tem a mesma eficiência. 
Se possível adotar a plataforma Google Meet, pois o JITSI tem apresentado 
instabilidades . 

alguns professores colocam apostilas com 25 páginas o que fica inviável imprimir 



pra toda aula. 

Parabéns pelos grandes profissionais que são, só tenho a agradecer, por toda 
dedicação.São grandes educadores. 

Acho que poderíamos usar o que algumas faculdades da capital estão usando, 
poderíamos dividir o tempo de aula do professor, exemplo: o professor que dá 
dois tempos de 50 minutos poderia gravar um vídeo de até 50 minutos, 
disponibilizar de manha, deixar aqueles 50 minutos da aula para os alunos que 
trabalham assistirem no horário de aula e disponibilizar os outros 50 min para tirar 
dúvida sobre aquela aula. 

Mais clareza nas questões. 

gostaria que meus professores entendesse mais o lado do aluno, pois muitos 
colegas possui dificuldades, seja com a tecnologia, quanto ao acesso do portal... 
tem professor que não intende isto, que sejam mais compreensivos nas questões 
avaliativas também, sei que é um momento muito difícil, mas, acho que tem coisa 
que o professor poderia ajudar mais...  
tem professor que coloca muito conteúdo no ava, nem todos estamos de 
quarentena (atoa), muitos assim como eu trabalham ate o horário de aula. 
pagamos com muitas dificuldades. no meu caso tenho professores ótimos mas 
eles precisam rever alguns conceitos.  

video aulas com no maximo 30 minutos de duração 

Treinamento para uso dos recursos do AVA e das salas virtuais. 

Nenhuma 

Tenha mais atenção ao aluno, entendimentos para ficar mais claro a todos. 

Os professores primeiro tinham que cumprir com o prazo igual nos é cobrado , e 
também estão nos exigindo que não tenhamos erros de português o que e certo , 
porém os mesmo nos mandam trabalhos e avaliações cheio de erros que nos 
dificultam a interpretação das questões, e nos querem cobrar algo assim . 

Forma de ensino padronizada, isto é, aulas através de um aplicativo específico. 
Conteúdo avaliativo com datas definidas e respeitadas. Contato facilitado com os 
professores. Maior solicitude dos professores para com os alunos em relação à 
detalhamento de nota, critério de avaliação e etc. 

SEM COMENTÁRIOS 

Tem professor que não da atenção. Mandei um email e até hoje não tive 
respostas. 

Poderia ter mais exercícios de direito civil relacionado ao conteúdo da prova da 
OAB. 

Nada a declarar . 

Resolver exercícios junto com a turma. 

Uma didática mais exemplificativa, participação, conteúdos mais transparentes, 
propostas que facilitem o aprendizado à distância, assim como uma presença 
maior para tirar dúvidas e explicações.  

Muitos professores usaram conosco chamadas em vídeo conferência para 
ministrar a explicação da matéria, mas infelizmente alguns professores ( das 
matérias teóricas) não utilizaram e infelizmente alguns deixaram a desejar em 



relação a ministrar o conteúdo da matéria, mas os professores das aulas práticas 
cmo anatomia(Ariela e Thaisa) atletismo (Sandro e Bedê) handebol (Sandro 
Aredes o melhor deles) deram show em aula e tornaram mais fácil o 
aprendizado... Que os outros professores possam seguir o exemplo deles.  

Acho que deveriam utilizar uma plataforma específica para as aulas, pois cada 
professor utiliza uma. 

Mais atenção ao montar uma atividade, teste ou prova. Encontrei muitos, muitos 
erros. 

Cobrar na mesma intensidade que estão sendo aplicadas as matérias  

Acho que deveriam utilizar uma plataforma específica para as aulas, pois cada 
professor utiliza uma. 

Professores maravilhosos, com super boa vontade de ajudar. 

Apenas ser mais presente e claro.  

Um canal direto 

Nenhuma 

Está bom  

então temos ótimos professores que estão fazendo o possível para nos passar os 
conteúdos e tirar nossas dúvidas, como o professor Sandro,Lindinalvo,Glauco e 
Flordélia,sem palavras.mais tem professores que nem apareceram . 

utilizar outros meios de entrega de trabalho. 

na minha opinião, os professores que estão dando aula, estão fazendo o melhor 
que pode, pois nossos aulas seria a maioria pratica, então fica complicado para 
eles, a forma que tem que ser realizas as aulas, mas quero muito das meus 
parabéns aos professores Lindinalvo, Sandro, Fordelia e o Glauco que estâo 
fazendo o melhor que pode. 

Matérias práticas  

Lançar no AVA gabaritos  

Falta de comunicação, isso me prejudicou para cumprir o calendário de aula e 
data devido a falta de informaçao que nao chegava e quando chegava vinha 
atrazado. 

 

Elaborar questões que tenham coerência, não questões que induzem o aluno ao 
erro. No caso, me refiro a um professor só 

Melhorar a comunicação com os alunos 

Os professores poderiam se comunicar mais entre si, e entrar em um acordo 
referente à qual aplicativo de comunicação vão usar. Pois alguns alunos não tem 
memória no celular e acaba tendo que desinstalar aplicativos essenciais nesse 
período, como os de banco. 

Sugiro que todos entrem em consenso e usem a mesma plataforma para aulas 
online. Que quando for marcar teste e provas, colocar um aviso no Ava, pois mal 
estamos sabendo das atividades avaliativas, não avisam nada!!!! E quando 
questionamos no whatsapp sobre alguma duvida de trabalho ou matéria nos 
tratam de forma arrogante (isso quando respondem), como se não estivessemos 



no nosso direito, pois pagamos a mensalidade e não estamos sendo tratados 
decentemente como alunos.  

Poderia empenhar mais nas aulas 

só queria parabenizar pelo esforço dos mesmo, tem sido dificil para todos. 

Repassar análises e correções de trabalhos e provas . Para promover uma 
autoavaliação e autocorreção. 

Tem professores que disponibilizam trabalhos para serem feitos. com regras fora 
do nosso alcance, livros que so temos acesso na biblioteca,( porque a biblioteca 
virtual é um lixo)  

dar retorno das avaliações para sabermos o que erramos seria uma forma justa 
de revisão. 

Não temos a resposta do que erramos na prova on-line deveria aparecer para os 
alunos. 

Aos professores que fazem aulas em áudios, disponibilizarem conteúdo em 
slide/word para melhor entendimento. 

que o professor cobre nas avaliações o conteúdo dado em aula. Sei que é dever 
meu buscar complemento, mas não sei o que é relevante para o professor ou 
não.Que o professor elabore as suas avaliações. 

Todos os professores tinham que dar aula ao vivo no horário da aula como no 
presencial e depois disponibilizar a aula gravada e os slides no Ava com mais 
pontualidade. Estão passando trabalhos muito difíceis, como se os alunos não 
fizesse outra coisa da vida, trabalhamos fora, cuidamos da casa, de filhos e ainda 
temos que dar conta da faculdade.Os trabalhos que são passados não temos 
base para fazer, como por exemplo artigo. 

não acho tão boa por causa da net e tem uns professores que não intende  

Não temos como saber o que erramos nas provas, alguns professores não 
respondem sobre o assunto. 

Crítica: Muitos alunos fazem resumo ou o até mesmo copiam os slides em 
caderno, cada professor produz em média 3 a 5 slides, cada um contendo em 
média 30 a 60 slides, isso é exaustivo de mais, porque não temos apenas uma 
matéria, e com isso as matérias abam acumulando. 
Sugestão: Que os professores possam produzir slides com uma quantidade de 
página menor. 

Um pouco mais de flexibilidade na duração das avaliações online, pois muitos de 
nos trabalhamos em regime de plantões, e devido ao Covid19 temos tido 
dificuldades de permutas na escalas devidos a diversas situações. 

Na minha opinião, alguns professores precisa melhorar as vídeos aulas e ter mais 
interesse em nos ajudar. 

Não utilizar das videos conferencias somente para tirar dúvidas. Ao meu ver a 
aula devia ser dada na vídeo conferência e depois postada na plataforma, e não 
igual tem sido feito em alguns casos, em que se deve assistir a aula na plataforma 
antes da live, para utilizar da live somente para dúvida. Realizar chamada para 
que se tenha o controle de presença.  

Facilitaria se todos os professores organizassem sua disciplina no AVA separado 
por N1 e N2, alguns professores fazem isso e ajuda muito na hora de procurar o 



material para estudo. 

após as avaliações, correção das provas para otimizar o aprendizado. 

Entendo que eles tem muitos alunos para avaliar.  

Estão de parabéns pelo desempenho prestado. Só agradecimentos! 

Acredito que tem professores que se irritam com perguntas desnecessária ou mal 
elaboradas, quero só lembra los que tem alunos que não estudam a mais de 15 
anos, poderiam ser menos intolerantes.  

Tem que ter interação com o aluno, não basta apenas colocar a matéria no ava e 
falar que temos que estudar, é necessário o professor explicar a matéria 

O METODO DE AVALIAÇÃO E DATA DEVERIA SER IGUAL PARA TODOS OS 
PROFESSORES. 

Não são inseridas as avaliações na plataforma, oque não notifica sobre a 
realização em data, hora e matéria. Iguais as matérias que já eram EAD. 

trabalhos avaliativos mais objetivos e com quantidade de matérias sem exageros.  

Mais atenção aos alunos, informações, compreensão! Tem professor que nem se 
quer tira as dúvidas. 

Professor deveria fazer correção das avaliações ou enviar gabarito das mesmas 

paciência em alguns professores 

Prefiro aulas pelo zoom ao vivo, do que as gravadas 

Nos apresentar questões mais claras e diretas nas avaliações. Nós trabalhadores 
da saúde nos sentimos cansados mentalmente e fisicamente nesse período de 
pandemia, estamos em um período importantíssimo na faculdade, sabemos que 
não é "culpa de ninguém", mas precisamos de ajuda. 

Flexibilidade de horário(ja aplicado por alguns professores). 

Acho que os professores deveriam usar apenas um tipo de app para as aulas e 
quando forem postar a aula no AVA dividir o vídeo em dois para não ficar muita 
sobrecarga para nós alunos e além de disponibilizar apenas o vídeo, disponibilzar 
o conteudo em pdf.Outro ponto importante é que parece que temos mais 
conteúdos do que tínhamos no presencial, não é porque estamos estudando 
online que significa que meu dia passou de 24hrs para 48hrs. 

Creio não ser necessário a quantidade absurda de trabalhos que estão sendo 
propostos, visto que em sala de aula não teríamos isso, ainda mais com alguns 
prazos curtíssimos para entrega.  

leonardo e vladmir são os melhores  

de maneira geral, é perceptível que a coordenadora do curso não tem 
direcionamentos para o curso.  

Adotar a aula ao vivo ao invés de apenas postar o material  

Mandar os materiais também em PDF ou word, para que possamos imprimir. 
Informar o valor de cada avaliação com antecedência. OBS: a maioria das 
professoras já o fazem. 

Gostaria que os professores seguissem o material disponíveis para a realização 
das provas, e também, os slides estão muito rasos. 



Já respondido anteriormente. É necessário capacitar alguns.  

MAIORIA ÓTIMOS,SEMPRE TENTANDO FAZER O MELHOR. 

Deveriam padronizar teste e trabalho ou só trabalhos pois nem todo mundo tem 
acesso a notebook pra estar fazendo cada professor um tipo de avaliação! 

Têm professor que acha e fala no começo da aula pelo aplicativo que alunos não 
assistem as aulas dele e depôs manda mensagem no provado perguntando se vai 
ter prova e ele nem responde, sendo que na verdade na hora das aulas desse 
professor os alunos estão trabalhando para pagar a mensalidade, e o professor 
não compreende isso . 

Têm professor que acha e fala no começo da aula pelo aplicativo que alunos não 
assistem as aulas dele e depôs manda mensagem no provado perguntando se vai 
ter prova e ele nem responde, sendo que na verdade na hora das aulas desse 
professor os alunos estão trabalhando para pagar a mensalidade, e o professor 
não compreende isso . 

Têm professor que acha e fala no começo da aula pelo aplicativo que alunos não 
assistem as aulas dele e depôs manda mensagem no provado perguntando se vai 
ter prova e ele nem responde, sendo que na verdade na hora das aulas desse 
professor os alunos estão trabalhando para pagar a mensalidade, e o professor 
não compreende isso . 

Professor Leonardo (disciplina histologia e biologia celular): deve haver mais 
comprometimento e boa vontade na formulação das aulas. Além de que, a boa 
convivência deve ser uma via de mão dupla entre aluno e professor, o que não vi 
da parte dele.  
Aproveitando o adendo: em relação as disciplinas que já são EAD, seria de 
grande importância a disponibilização de aulas gravadas para nós, alunos, e não 
somente conteúdos em PDF. A leitura de PDF fica maçante e de difícil 
compreensão sem haver os professores com aulas gravadas para auxiliar no 
entendimento dos assuntos.  

Os docentes deveriam ter uma plataforma unica de ministração de aula, cada um 
utiliza um aplicativo sobrecarregando nossos equipamentos de aplicativos 
pesados. 

Acredito que o tempo para realização da prova deveria ser sempre o mesmo 
tempo de aula. 

Deveriam padronizar teste e trabalho ou só trabalhos pois nem todo mundo tem 
acesso a notebook pra estar fazendo cada professor um tipo de avaliação! 

Acredito que o tempo para realização da prova deveria ser sempre o mesmo 
tempo de aula. 

Professor Leonardo (disciplina histologia e biologia celular): deve haver mais 
comprometimento e boa vontade na formulação das aulas. Além de que, a boa 
convivência deve ser uma via de mão dupla entre aluno e professor, o que não vi 
da parte dele.  
Aproveitando o adendo: em relação as disciplinas que já são EAD, seria de 
grande importância a disponibilização de aulas gravadas para nós, alunos, e não 
somente conteúdos em PDF. A leitura de PDF fica maçante e de difícil 
compreensão sem haver os professores com aulas gravadas para auxiliar no 
entendimento dos assuntos.  



Acredito que o tempo para realização da prova deveria ser sempre o mesmo 
tempo de aula. 

Evitar enviar vídeos prontos do YouTube que muitas vezes são de baixa 
qualidade ainda mais se tratando de conteúdo extenso. 

Deveriam padronizar teste e trabalho ou só trabalhos pois nem todo mundo tem 
acesso a notebook pra estar fazendo cada professor um tipo de avaliação! 

Disponibilizar a impressão da matéria. 

Uma organização geral das aulas, com o conteúdo a ser visto previamente 
programado 

melhorar a didática , tentar trazer a matéria para um ambiente do nosso dia dia, 
com exemplos mais claros e se possível sempre com exercícios de fixação no 
final de todas as aulas  

Cobrar exercícios por foto digitalizada e depois falar não tá entendendo a 
organização ou então dizer que era pra formatar o arquivo é meio ... 

Os professores estão fazendo um ótimo trabalho, se pensarmos nessa situação 
atípica que estamos vivendo. É um jeito novo de aprender. Vale ressaltar que eles 
tem conversado bastante conosco e nos incentivando à permanecermos firmes. 
Sabemos que a aula on line não é a ideal, que é complicada, mas está dando 
resultado positivo. Portanto, não tenho uma sugestão de melhoria. Apenas 
gostaria de agradecer à tudo que os professores estão fazendo porque tenho 
certeza que estão se esforçando ao máximo.  

 

Dominar a ferramenta que estão dando aula, estudar o conteúdo antes de ir dar 
aula, explicação de matérias de calculo de uma forma muito regular. 

Melhorar a qualidade do áudio  

Eu sei que deve ser complicado com vários alunos para dar atenção no momento, 
mas falta um feed back de alguns professores, em relação as atividades 
realizadas. 

Estou satisfeita com o quadro de professores e os métodos que os mesmos tem 
utilizado, nada a reclamar. 

Estão de Parabéns pelo desempenho e esforço ! 

Acho que deveriam gravar todas as aulas para deixar disponível no AVA para 
assistirmos a hora que quisermos. 

Aulas gravadas 

Deveriam apresentar um outro método do que apena ler os slides.  

Postar as aulas gravadas no mesmo dia que forem dadas. 

Tudo é novo, para alunos e profs, ninguém estava preparado, mas acredito que 
agora será mais fácil para todos no próximo período. 

Se dedicar mais, a maioria nem da aula, dao desculpa e só prorroga as aulas, vai 
tirar duvida e o professor fala pra pesquisar sozinho sendo que não da nem aula 
direito, passa trabalho sem explicar nada, coisas que agente nem vou. 

Disponibilizar os materiais como aulas gravadas com mais antecedencia. 

Professor não deveria se utilizar de videos de youtube para dar aulas igual está 



acontecendo em minha turma. Devia se passar exercícios para estimular a 
fixação do conteúdo lecionado (pois há um grande numero de apostilhas e videos 
explicativos porem com poucas formas de exercitar esse conteúdo). 
Cancelamento de aulas sem necessidade. 

Perguntas desnecessárias em aula atrapalham demais e nem todos os 
professores usam bem a plataforma da faculdade para determinar o que deve ser 
feito, bem como prazos. 

Parece que a metodologia de avaliação adotada pela instituição poderia ser mais 
flexível. Os professores alegam que é necessário passar atividades no ava 
inclusive laboratório virtual (sendo que o software utilizado apresenta erros e os 
são cobrados inúmeros relatórios para serem elaborados que presencialmente 
não eram). Presencialmente, as atividades eram passadas e corrigidas na sua 
grande maioria em sala e apenas uma ou duas atividades avaliativas eram 
utilizadas para compor a média junto com a prova e teste. Acredito que seja 
necessário mudar a metodologia para que os professores possam elaborar suas 
aulas para assimilarmos melhor a teoria e a prática com um melhor rendimento. 

Fusco e Claudio, precisam preparar melhor as aulas. Pois ler slides eu leio 
sozinho. 

organizar e aplicar novos métodos de aprendizagem  

Acho que por ser aula online, seria importante ter umas trocas de horário da aula, 
por exemplo, a aula de sexta acontecer numa terça, a aula de quinta acontecer 
numa segunda, acho que iria embolar bastante na cabeça dos alunos, mas assim 
pelo menos teria um rodízio para que todos pudessem assistir as aulas, 
presencial seria mais dificil pelo deslocamento de salas de aulas, mas online acho 
que ajudaria, por exemplo eu, não consigo assistir aula de 18h30 às 19h50, pois é 
o horario que estou no ônibus da empresa, é bem ruim mesmo usando fone de 
ouvido, o bom que as aulas são gravadas e facilita. 

Disponibilidade de mais tempo nas resoluções de atividades  

Se puderem,parabenize a professora Bianca Ferraz,uma das melhores 
prpfessoras que tive na faculdade,quanto aos outros professores,organizacao das 
aulas,preparar e organizar os materiaos,estarem prontos pra receber perguntas e 
saberem responder,ou se nao saberem ou lembrarem,dar o feedback para o 
aluno de maneira que acabe com a duvida,ser mais didatico e nao so sair lendo 
slides ou pdf's,ou ainda colocando video de youtub para fazer a funcao que é seu 
dever,explicar,ser claro na hora de passar as atividades avaliativas,ser bem 
claro,e ser justo tambem na hora de dar a nota,nao estou falando afrouxar pra nós 
alunos,eles tem que cobrar mesmo,mas se o aluno fez o que o professor 
mandou,nao é justo ele arrumar pretexto pra descontar,seja por birra com a turma 
ou qualquer outro motivo,ter boa vontade de explicar,todos sao humanos,nao 
estou cobrando perfeicao,mas estou cobrando o minimo de comprometimento 
com a profissao,com a instituicao e com os alunos. Peco a voces da UBM para 
passar a supervisonar as aulas,e as tarefas e qualidade de tudo que é dado e 
cobrado,voces acharao,prpfessores que nao estao tendo zelo c a profissao. 

Alguns professores deveriam melhorar a preparação da aula, e aplicar mais 
atividades ao invés de só ficar lendo textos. 

Nada a acrescentar sobre a matéria de Linhas de Transmissão e automação, 
porém nas matérias de Conversão de Energia e Servomecanismo o professor 



poderia preparar melhor as aulas, dispor de exercícios para turma (sem ser os 
trabalhos). 

a instituição poderia dar treinamento e fornecer fones/ microfones para melhora 
as condições do profissional.. comprando no atacado não sai um preço ato e 
levando em consideração que a instituição esta usando menos eletricidade e os 
professores estao usando os recursos de suas residencias. 

Tirando um a parte que deixou a desejar, todos estão de parabéns.  

Sem sugestao no momento 

Acho que eles tem que se comunicarem entre eles pra alinhar ideias, tenho um 
professor muito bom e dessenrrolado e o outro tem dificuldade e adota meios de 
avaliação e de dar as notas de forma estranha, fora isso está ok. 

Aulas mais explicativas.  

 

Utilização de um mesmo meio para videoconferencia no qual os alunos 
CONSIGAM GRAVAR E ASSISTIR novamente a aula. 

ter clareza e coerência nos critérios de avaliação, algumas avaliações são muito 
contraditórias 

Melhorar a qualidade de material fornecido por alguns professores 

mais interação com os alunos , mensagem com grupo de WhatsApp , e no portal 
para cada aluno , lembretes das provas e trabalhos. 

Professor Marceli precisa ser mais flexível em relação ai tempo de prova, visto 
que na N1 o mesmo descontou ponto devido 10 min de atraso, haja vista que a 
dificuldade de alguns no acesso a plataforma é notável. 

utilizar maneiras mais dinamicas, exercicios resolvidos não ajudam o aprendizado 
do aluno, o ideal seria fazer eles na hora com o aluno vendo a resolução passo a 
passo, infelizmente slides não são o suficiente para um bom aprendizado fica 
muito cansativo e massante ficar olhando a aula toda para textos e contas feitas, 
sem nenhum desenvolvimento no hora, vale ressaltar que alguns professores 
estão fazendo os exercicios na hora da aula, o que ajuda no aprendizado, mas 
são rara as exceções. 

Agilidade na entrega das notas. 

Trocar os professores Claudio e Marcelo pois já provaram que não estão 
preparados para lecionar as materias que foram colocadas aos mesmos. 

Só aumentar a comunicação entre eles, para a troca de idéias  

Aulas remotas tendem a ser massastes, sugiro, para que haja mais dinamicidade, 
que as aulas demandem mais participação dos alunos, como método sugiro 
(apresentar o conteudo, exemplificar, e exercitar) conteúdo por conteúdo, 
baseando-se na interdependência do mesmo. para que haja uma crescente e 
progressiva linha de raciocínio.  

Fazer a vídeo aula escrevendo em um papel ou quadro para ter maior 
similaridade com as aulas 

PROFESSORES PODERIAM TRABALHAR MELHOR O CONTEÚDO PARA QUE 
AS AULAS NÃO FIQUEM MASSANTES / APENAS COM LEITURA DE 
APOSTILAS. 



Sejam mais animados. 

Ouvir os alunos 

Disponibilizar um tempo maior para realizar a prova, pois é difícil para quem 
trabalha e faz turno  

Melhorias no áudio das videoconferências 

Os professores das aulas de exatas deveriam elaborar uma forma de ajudar no 
aprendizado EAD que são bem mais complexos nessas matérias. 

Nada a declarar 

Não dificultar demais nas provas, ser compatível ao nível dado em aula. 

AVA existem muitas funcionalidades, muitas telas que quando vamos clicando 
sempre chegamos ao mesmo lugar, não tem porque ter isso tudo de telas, gera 
apenas confusão na nossa cabeça, assim como as notas lançadas, alguns 
professores lançam a nota no AVA e na área do aluno, outros só na área do 
aluno, outros só no AVA, poderia haver uma concordância entre eles para 
lançamentos de notas.  

Aulas mais interativa 

Retorno no tempo estimado. 

Aulas mais interativa 

Uma sugestão é que alguns professores poderiam ter uma melhor apresentação 
da aula, com slides explicando as matérias, imagens, aplicação de mais 
exercícios, e prazos para entrega de trabalho com maior prazo. 

Melhorar a internet dos professores 

Tem professor que não entregou resultado de notas ainda 

Apenas em relação ao professor Cláudio, que tem se mostrado deveras 
desleixado e incompetente. Falta as aulas e dá desculpas depois de deixar os 
alunos esperando, demora pra lançar as notas. 

Em geral os professores se empenharam em nos oferecer a melhor forma de 
aprendizagem à distância, exceto um, de Termodinâmica Aplicada que se 
recusou a dar aulas online. Montando vídeos curtos e de difícil compreensão. 

Podiam não determinar prazos para a entrega das atividades. 

Treinamento para os professores bem como melhorar os recursos tecnológicos 
dos mesmos. 

Sem opnião 

Nos itens 14 e 17 vale uma ressalvas para alguns professores que conseguem, 
fazer o que podem de melhor nas suas disciplinas. 

Não tivemos um feedback da avaliação, somente 1 professor deu feedback e 
mostrou os erros apresentados(Wilson) os demais não apresentaram exatamente 
o motivo dos erros, ou seja não teve uma vista de prova e trabalho adequado. 

O prof. Denner nunca fez lives com a turma, o que nos prejudica muito em 
entender a matéria. O Denner grava aulas no AVA lendo os slides e creio que 
dessa forma não é suficiente para ter uma boa interpretação e interação com o 
conteúdo que ele esta passando. Gostaria que ele fizesse aulas ao vivo como os 
outros professores. De preferencia no skype se ele puder. Obrigado. 



O professor precisa ter uma boa internet, interagir mais com os alunos, 
disponibilizar mais meios de comunicação,ex. Whatssap.  

Não tem como de forma alguma ser aplicado avaliações online nessas condições 
de aprendizagem. 

Não tem como de forma alguma ser aplicado avaliações online nessas condições 
de aprendizagem. 

Acho o formato de aula do professor Wendel excelente. 

parabenizo apenas o professor wendel, pelas atitudes e criatividades para 
fornecer as aulas. 

pababenizo atuaçao do professor wendel pelo seu desempenho e criatividade nas 
aulas online 

Não todos os professores, mas um pequeno grupo uma participação mais efetiva. 

Nas videos aulas os professoras dão exemplos muito fáceis e nos trabalhos eles 
dão trabalhos muito difíceis, quase imposíveis, como os trabalhos do Dener por 
exemplo... 

Estamos falando de aulas on line, então seria bom se tivessemos aulas on line, e 
não simplesmente postar a materia no AVA e nos mandar fazer pesquisar 
trabalhos e aprender sozinhos. 

Professores serem mais capacitados no curso online. E padronizar slides nas 
normas em aulas onlines. ( somos muito cobrados na formatação de trabalhos 
academicos, e slides de professores vergonhosos). 

Por exemplo fazer um exercicio com o aluno, não só mostrar ele pronto. 

O que foi visto nesse período que tivemos aulas online, foi total desinteresse por 
parte dos professores em aprender a manusear as novas plataformas para aula 
online, professores sem didática nenhuma para dar aula tanto online como 
presencial. Avaliações sem coerência nenhuma com o conteúdo administrado em 
aula. 

Tem que melhorar o prazo de entrega dos trabalhos e atividades 

Com essa mudança brusca em quase todas as áreas por conta da 
pandemia,todos os professores deveriam se reinventar e apresentarem uma 
estratégia de aulas produtivas como teve de alguns professores. O fato de poder 
assistir as aula novamente quando gravadas, ajuda na fixação do aprendizado, já 
que em sala não se pode efetuar gravações das aulas. 

Cada conteúdo deve ser explicado de maneira que podemos interagir . 

Vídeo aula online tirando dúvidas na hr e se for pedir muito responder perguntas 
simples mesmo não estando no dia e hora da aula porque nossas aulas são 
presente ja que estamos neste período de ava poder ser menos orgulhosos e nos 
ajudar 

Alguns professores deveriam ser mais compreensíveis com o momento que 
estamos todos passando, poderemos cometer erros que não seria cometido em 
aulas presenciais e isso é totalmente normal, afinal pago pra estudar de forma 
presencial e não a distância. 

Participação de aula online presencial de todos os professores, teve matérias 
onde o professor deixava o material com um áudio ou um vídeo ruim e não se 
tinha total clareza do assunto. Utilizar o fórum para esclarecer dúvidas nem 



sempre é o melhor jeito, mesmo com utilização do fórum dúvidas persistiram. 

- Uso de slides mais ilustrativos, com desenhos e figuras não somente texto. 
- Uso de programas/recursos mais adequados para o ensino de matérias de 
cálculo de forma que o aluno possa visualizar, contextualizar o enunciado e 
solução dos exercicios. 

Facilitar a comunicação entre o aluno e professor. 

Material mais simples e didático.  

Só peço que se prepare para dar as aulas, e de um jeito que fique claro o 
entendimento. 

Não deixar o conteúdo no AVA e depender só do fórum para dúvidas. Necessário 
uma aula online para acompanhar o desenvolvimento e aplicação de exercícios  

professores disponibilizarem mais conteúdos em pdf ,caso o aluno queira 
imprimir. 

Existe um ou outro professor(a) que nos deu muita matéria sem que nós 
conseguíssemos absorver e cobrou na sua prova, a turma todo saiu prejudicada 

Existe um ou outro professor(a) que nos deu muita matéria sem que nós 
conseguíssemos absorver e cobrou na sua prova, a turma todo saiu prejudicada 

Coloquei "regular para a maioria", pois se trata de um modo geral. Existem alguns 
professores que têm adotados métodos melhores do que outros, mas olhando 
todas de modo geral fica regular e, portanto, insuficiente. Para melhorar o 
desempenho e o mais importante, o conteúdo assimilado, o foco deveriam ser 
exercícios e explicações deles. Quanto mais específico fica o curso, maior a 
dificuldade de se encontrar exemplos e materiais auxiliares na internet e muito 
menos saber se estão corretos para auxiliar no conhecimento desenvolvido. 

É sempre bom que os professores ponderem a quantidade de atividades 
passadas e também os prazos para entrega de trabalhos. Nem todos alunos têm 
disponibilidade de acesso a um computador ou internet em casa. Muitos 
utilizavam as dependências da faculdade para realizar seus trabalhos.  

Aulas gravadas curtas máx 20 min, dando uma entrada ou básico da matéria 
como em videos de youtube onde alunos tem responsabilidade e pra quem 
trabalha terá ao menos tempo de acompanhar pelo tempo estipulado de assistir, e 
no horário de aulas alem de fluírem melhor alunos iram mais preparados, e pode 
tirar um tempo maior para dúvidas e exercícios por exemplo, e para quem tem 
dificuldade de assistir aula online poderá pegar uma noção do conteúdo.  

Apesar da maioria unanime demonstrar disposição e interesse em ajudar, existem 
professores que se mantém irredutíveis quanto o modelo de aula e o número de 
atividades cobradas. O momento pede compreensão mutua. 

olhar pelo menos se as respostas estão certas, mesmo se tiver passado o prazo 

Que as atividades sejam lançadas no Ava pelo menos no outro dia , pois alguns 
professores demoram a lançar. 

Alguns professores se queixam de buscarmos conteúdos na internet para 
obtermos resultados de questões, no entanto, o professor extrai lista de exercícios 
e gabaritos também da internet, se quer corrigem, houveram casos durante o 
período de gabaritos que estavam inconsistentes em relação a lista, devido a falta 
de cuidado ao nos passar tais conteúdos. Para cobrar tem que ser exemplo e 



para alguns casos pontuais, não estamos tendo bons exemplos. Há ainda alguns 
eventos de grosseria e arrogância de professor quando algum aluno solicita 
algum esclarecimento sobre matéria. 

O desempenho da matéria depende muito da capacidade do professor, se 
presencial já interfere muito a distância virou o principal ponto 

Professora nao tem didatica suficiente para ministrar a materia  

Aumento do prazo de entrega 

Professor José Aurélio não coloca data no AVA a respeito das avaliações, perdi 
um teste dele por isso pois faço adaptação dele em outro curso e companho tudo 
pelo o AVA, já que é ensino a distancia os professores deveriam usar ao máximo 
o portal AVA. Quero deixar um comentário positivo sobre o professor Denner da 
Engenharia de Produção pois também faço adaptação da matéria de Cálculo 
Numérico com ele e consegui aprender e acompanhar perfeitamente a explicação 
dele através do portal AVA, se todos os professores fizessem com ele, tenho 
certeza que todos os alunos iriam aprender a matéria perfeitamente.  

Disponibilizem as aulas remotas gravadas para quem não conseguir assistir. 
marquem as provas e trabalhos no calendário do ava, pois assim o app do celular 
ira notificar quando estiver perto do fim do prazo, e nos saberemos com 
antecedência quando ocorrerão as provas e testes, podendo nos preparar 
adequadamente. 

Os professores que usam slides deveriam rever o método pois calculos exigem 
desenvolvimento e explicação, através de Power point é desanimador, não 
prende atenção. As matérias já são difíceis, a intenção deveria ser facilitar e em 
relação a quantidade de exercícios, alguns professores passam tantos exercícios 
que nem eles dão conta de corrigir no prazo, nem sempre quantidade significa 
qualidade.Listas mais concisas e específicas seriam mais produtivas, sem contar 
que ficamos tanto tempo presos em listas que quando chega a prova fica difícil 
estudar, os laboratórios também são programas pesados que demoram a rodar e 
alguns professores pedem para ensaiar até 6 tipos de materiais e o relatório deve 
contemplar todos.Realmente bem fora da realidade ainda mais no nível de 
exigência de estrutura de relatório, que quando feito no presencial é em grupo e 
no EAD individual com muito mais exigências.  

Liberar as notas com agilidade  

Ficar mais disponíveis nos horário das aulas, porque é muito difícil tirar dúvidas 
com eles no horário das aulas pois eles não respondem e quando respondem só 
depois de alguns dias !!! 

Alguns professores poderiam fazer com que os alunos participem mais das aulas, 
perguntando o entendimento dos alunos sobre determinado assunto, por 
exemplo.  

 

devido à situação alguns professores são mais flexíveis e outros não. 
Falta alinhamento e padronizar, aulas gravadas com acesso qualquer Horário 
ajuda muito...com o professor desenvolvendo o exercício... sem ser slides. 

ESTUDOS DIRIGIDOS, EXERCÍCIOS 

a professora poderia começar a aula no horário previsto e ter mais organização 
com as matérias dadas. Não adianta mover mundos para outras questões e não 



fazer o básico. Mas de forma geral os professores são ótimos e super 
organizados com as matérias e slides. 

Lembrar que nem todo aluno tem facilidade tecnológica e facilitar na hora de 
colocar os trabalhos na plataforma. Grata 

Poderiam esclarecer melhor sobre as atividades apresentadas,pois a turma 
muitas das vezes encontram dificuldades de entender o que o Professor requer a 
ser feito. 

Evitar conteúdos exagerados , principalmente em disciplina que precisaria de 
laboratório 

paulasouza.pvih@gmail.com 

Alguns professores não são aula, apenas jogam vídeos prontos do YouTube na 
plataforma. 

BOM EU ACHO QUE TEM QUE MELHORAR MUITO A QUESTÃO DE 
MATÉRIAS QUE PROFESSORES COLOCA ,POIS TEM PROFESSOR QUE 
SIMPLESMENTE PEGA OS VIDEOS DO YOU TUBE E JOGA NO PORTA SEM 
NEM UMA EXPLICAÇÃO ,TEM PROFESSOR QUE SIMPLESMENTE COLOCA A 
MATÉRIA NO DIA QUE NÃO E SUA AULA E NO DIA DA SUA AULA ELE SÓ 
FAZ CHAMADA DE VÍDEO PARA TIRAR DUVIDAS MAIS SEM DAR UMA 
EXPLICAÇÃO. 
EU ACHO SE CONTINUAR AULAS ONLINES ELES TERIA QUE MELHORAR 
MUITO . 
PODERIA IR PARA UBM CLARO COM TODOS CUIDADOS IR PARA UMA SALA 
DE AULA E FAZER AS AULAS DE LA USADO O QUADRO EXPLICANDO 
COMO SE TIVESSE DANDO AULA MAIS EM VÍDEO AULAS CHAMADA DE 
VÍDEO 

Maior suporte em matérias com grau de dificuldade elevado, principalmente. 
Maior contato com o próprio professor que leciona a matéria, e não com védeos 
do you tube de outros professores. 

Acho que precisa ter mais exercícios, principalmente quimica. As vezes tem três 
vídeos explicando a mesma coisa sem necessidade. Se colocasse várias listas de 
exercicios com certeza iriamos aprender mais. 

Somente parabenizar a todos, que se mantém dispostos a ouvir nosso feed back 
e se aprimorar para melhor atender os estudantes. 

A maioria não tem clareza sobre o conteúdo postado, e nem respeita os horários 
de suas aulas para postar o material. As informações são sempre superficiais e 
ao surgimento de dúvidas muitas das vezes somos tratados com ironia.  
Foram poucos os professores que nos deram um suporte qualificado!  

Diminuir o número de trabalhos. Até porque estudar ead não é a mesma coisa 
que presencial. Estamos saindo prejudicados. 

Alguns professores nao fazem a correção da prova então no final nao sabemos 
qual acertamos e qual erramos. Sugiro que após a semana de prova o professor 
coloque no AVA a correção.  

Os professores em sua maioria tem uma preocupação com o aluno em 
proporcionar a ele um material completo de ensino realizando aulas ao vivo o que 
nos proporciona um entendimento maior.Já alguns, simplesmente colocam vídeos 
prontos da Internet e não dão apoio nenhum em relação a matéria,fazendo com 



que o aluno tenha que correr atrás para entender do assunto. 

Passaram muitos trabalhos , estamos estudando a distancia isso dificulta .  

Estou gostando muito quando os professores deixam as sua aulas gravadas, mas 
tenho muita dificuldade em aprender que os professores postam vídeos do 
YouTube.  

Não adianta nada passar um milhão de matérias para os alunos sem nem 
explicar, apenas dar slides e querer que a gente se vire. Não estamos 
aprendendo direito existem professores que não deram nem as caras e quando 
queremos tirar dúvidas não são claros. 

Professora de química realizar aulas on-line. 

Mais clareza e conteúdo na explicação da matéria e mais meios de contato com o 
professor(a)  

Os professores estão de parabéns, pelo esforço em levar o ensino com qualidade 
no meio desse momento difícil.  

Retorno tanto dos trabalhos, atividades, sobre o que o aluno fez de forma 
incorreta. Apenas dar uma nota nao adianta, é importante o feedback do que está 
incorreto para que possamos aprender com o nosso erro, e não repeti lo. 

Química é uma matéria muito difícil e considero que ela seja a base da farmácia e 
muitas pessoas estão tendo dificuldades em aprender pois a professora Neide só 
coloca alguns vídeos do YouTube e fica por isso nós alunos que temos que correr 
atrás de mais itens para compreender a matéria  

O professor deveria ter um material que nao o atrapalhe dar aula e nem para o 
aluno assistir. Exemplo: cada professor usando um aplicativo, Skype, zoom, etc... 
Isso está sendo uma péssima escolha, acho muito bacana a Janaina e o Igor que 
estão ali dando aula todos os dias através de vídeo conferência, os outros apenas 
jogam material e alguns colocaram muita matéria e isso foi ruim, pois não aprendi 
nada.  
, 

A metodologia de gravar as aulas com explicação da matéria foi a que mais me 
agradou, mas algumas aulas são tão grandes que a internet não suporta, sugiro 
gravar fracionando a materia. 

Uma forma de aprendermos que ficamos bem orientado, seria a disponibilidades 
das apostilas em forma de slide, simplificada e objetiva sobre o assunto temático . 

Química é uma matéria muito difícil e considero que ela seja a base da farmácia e 
muitas pessoas estão tendo dificuldades em aprender pois a professora Neide só 
coloca alguns vídeos do YouTube e fica por isso nós alunos que temos que correr 
atrás de mais itens para compreender a matéria  

a faculdade poderia estabelecer um meio único para todos os professores darem 
aula, pois cada professor usa um diferente e dificulta o acesso às aulas. todos os 
professores deveriam dar aula por vídeo chamada, pois alguns só postam slide e 
os alunos tem que aprender sozinhos sem nenhuma orientação, outros anexam 
videos prontos do youtube que são super complexos, a maioria nem todos 
respondem o whatsapp e o fórum de dúvidas no portal. o AVA as vezes trava e a 
gente fica sem acesso aos conteúdos. alguns professores fazem slides muito 
confusos e a gente tem dificuldade de entender e outros passam um slide bem 
superficial que não ensina muito 



Acho que todos os professores tinham que ter curso de informática no currículo. 

As avaliações deveriam serem realizadas com maior prazo e maiores tentativas  

 

Não apresentar apenas aulas de youtube como material de aula é 
desinteressante e de falta de empatia com o aluno. 

 

Alguns professores ultilizam um determinado programa para fazer a gravação da 
aula que nao da para acompanhar o seu "raciocinio" pois esta utilizando uma 
""caneta" virtual, que aparentemente só ele visualiza, logo, nao conseguimos 
acompanhar... e mesmo com o forum para tirar as duvidas nao fica tão claroas 
explicações. 

SALVO UMA OU DUAS EXCEÇÕES, ALGUNS PROFESSORES SE LIMITARAM 
A COLOCAR O CONTEÚDO NA PLATAFORMA, MUITAS VEZES CONTEÚDOS 
DO YOUTUBE, PASSANDO ATIVIDADE AVALIATIVAS COM CONTEÚDOS 
QUE NÃO FORAM ESCLARECIDOS, NÃO SE COLOCANDO A DISPOSIÇÃO 
PRA TIRARMOS DÚVIDAS. OUTRA QUESTÃO É QUE POR ALGUMAS VEZES 
UMA PROFESSORA DAVA CONTEÚDO PRA SER ENTREGUE FORA DA 
GRADE, OU SEJA EM UM DIA QUE NÃO TERÍAMOS AULA DELA, 
ATRAPALHANDO UM POUCO NOSSO CRONOGRAMA DE ESTUDO, 
INCLUSIVE DANDO TRABALHOS PARA SEREM POSTADOS NO DOMINGO. 

Todos professores deveriam pelo menos de 15 em 15 dias dar uma aula online 
(ao vivo). 

Serem mais claros nas apresentações, e não somente colocar videos gravados 
ou pior ainda, colocar somente videos do youtube ,sei que ajuda muito esses 
videos, mas uma aula mesmo que distante com o professor explicando tem muito 
valor. já não foi a toa que eu procurei aula presencial , pois tenho muita 
dificuldade com a concentração no computador e ainda com essas aulas pouco 
atrativas só desanima cada dia mais. 

Alguns professores se fizeram presentes em lives apresentando o conteúdo, 
outros nem a cara vimos. Assistir aulas e conteúdos do youtube eu assistiria sem 
pagar uma faculdade. Faltou tato e vontade de alguns em realmente ensinar e 
disseminar o conhecimento para nós alunos. Me pareceu que já que está sendo à 
distância, vai de qualquer jeito mesmo, eles que se virem. 

Os únicos pontos negativos que vejo nas aulas, é que as vezes os professoras 
falam muito rápido, pois como não tem aquele volume de interrupções como tem 
na aula presencial, eles acabam falando sobre o conteúdo rápido demais.  

Na disciplina de química poderia ter vídeo aulas como nas outras matérias,para 
que possamos tirar dúvidas,ao invés de vídeos do YouTube postados na 
plataforma. 

Solicito que os professores tenha mais interação com os alunos, para que facilite 
a aprendizagem e retirada de dúvidas. 

não postar videos do youtube como explicações base da matéria , pois a didática 
do portal é mt superficial e pode ser um complemento mas não a base e tds já 
temos elas em mãos , a faculdade é particular e tem professores para dar 
explicações aos alunos sobre a matéria, sobre duvidas no ava para tirar duvidas 
escritas, quando o aluno não entende a explicação dada no youtube como se faz 



manda rever o vídeo? Ele NÃO entendendo , não terá duvidas a fazer no ava 
esim uma nova explicação.  

As aulas dos professores era pra ser deles mesmo, não videos retirados da 
internet. 

eles podiam ter aulas mais interativas pois alguns so passsa a matéria e nao as 
explicam  
pois nao aprendemos so lendo devemos ter as videos aula explicativa  

Sugiro que cumpra o horário das aulas, já que toda semana algum professor diz 
encontrar dificuldade em disponibilizar o conteúdo no horário correto. 

Infelizmente, tem professor que não realiza e disponibiliza aulas online. Coloca 
vídeo da plataforma Youtube (público alvo alunos de ensino médio) como material 
base, sendo que deveria ser um material de apoio. Além de colocar atividades e 
não disponibilizar gabarito e depois cobra questões do nosso nível, mas 
disponibiliza vídeo de matéria de ensino médio, contraditório né?! 

deveria ter mais aulas online explicativas  

TODOS OS PROFESSORES TEM QUE MANDA VIDEOS DELES E NÃO DE 
YOUTUBE JÁ PRONTO.  
O METODO DE AVALIÇÃO É MUITO BOM, POÉM UM TRABALHO E UM 
TESTE E UMA PROVA JÁ SERIA O SUFICIENTE. É MUITOS TRABALHO, E 
MUITAS MATÉRIAS.  

Com as minhas sinceras palavras, em uma parte está uma falta de respeito com 
os alunos. Tem professor que não tem paciência para tirar nossas dúvidas , as 
vezes até avisa em cima da hora sobre as avaliações, uns não explicam como 
deve ser feito as avaliações, acham que já sabemos sendo que estamos fazendo 
faculdade para aprender e não estamos pagando a mensalidade a toa. Sobre os 
vídeos aulas, muitas vezes pedem para nós baixarmos um aplicativo sendo que 
são mais de 70 alunos e muitas vezes trava e nem todos podem assistir aula 
dessa forma, eles deviam pensar em todos os alunos.  

s professores deveriam escolher somente um tipo de programa para aulas a 
distancia e em todas as disciplinas possam ter pelo menos uma aula online para 
poder esclarecer dúvidas. 

materiais estão muito extensos e complexos, cansativo. 

Alguns professores tem que ter noção de que nem todo mundo tem o privilégio de 
poder ter tempo somente para estudar e que estudar em casa é muito 
complicado, tendo em vista as diversas realidades em os alunos vivem. 
Sobrecarregar o sistema de material ou dificultar uma prova a ponto de quem já 
trabalha na área encontrar dúvidas para realizar não é método de aprendizado 
eficaz. 

Os professores devem ser coerentes ao aplicar a prova, se baseando apenas no 
material que foi disponibilizado e nas conversas na aula online, alguns acham que 
porque estamos tendo acesso a internet, podem colocar questões que não 
condizem com o assunto que foi discutido. Provas muito longas, que não são 
planejadas para se adaptar ao tempo da aula, o que nos leva a perder outras 
aulas que seriam importantes para complementar o ensino. Alguns professores 
fazem apenas a aula online, não disponibilizando o material para posterior 
aprendizado, alguns dias não podemos assistir aula. 



Eles poderiam usar apenas um aplicativo para dar aula, por exemplo o Google 
Hangouts Meet 

Primeiramente é válido pontuar que houveram professores que conduziram muito 
bem as disciplinas apesar das condições adversas. No entanto, houveram casos 
em que a interação professor e aluno ficaram prejudicadas. Ainda que alguns 
problemas tenham sido progressivamente corrigidos ao longo do semestre, 
alguns ainda perduraram até o final. Seria interessante que houvesse uma 
normatização de como o professor deverá conduzir as atividades. Falo isso 
porque, em alguns casos, os docente sequer disponibilizaram material na 
plataforma ava. Ou disponibilizava o material na plataforma ou faziam aulas 
remotas. O que prejudica a interação de quem tem dificuldades de acesso à rede 
durante as aulas. Além disso, no que diz respeito a avaliação, seria importante 
uma capacitação com os docentes a respeito dos recursos disponível no ava. 
Houve professor usando fórum como espaço de interação síncrona dos alunos, 
ou como espaço para respostas a questionários únicos, sem muito espaço para 
interação entre os alunos. Seria interessante usar este espaço de interação para 
construção de conhecimento. O ensino remoto exige ainda mais que o professor 
atue como um mediador, e não apenas como detentor do conhecimento, com 
aulas apenas expositivas. Mas o quesito mais preocupante diz respeito aos 
modos de avaliação. Me preocupo porque em algumas disciplinas as avaliações 
não abordaram os conteúdos abordados durante as aulas, com um peso muito 
alto em uma única avaliação, que demandava muito tempo para sua realização. 
Houve um descompasso no que diz respeito aos horários para realização dessas 
avaliações, tendo em vista que elas ficavam disponíveis de 18:30 às 22h, 
algumas tão extensas que necessitávamos de todo esse período para realizá-las, 
e ao mesmo tempo as aulas remotas das outras disciplinas do mesmo dia foram 
mantidas (para serem realizadas nesse mesmo horário). No nosso caso, em que 
temos disciplinas com carga horária prática por exemplo, algumas disciplinas, 
embora não tenham tido um direcionamento mais prático dos conteúdos, 
abordando apenas a teoria, cobraram esse direcionamento prático nas 
avaliações. É urgente a capacitação e orientação de alguns professores para uso 
das ferramentas disponíveis na plataforma, sobre as possibilidades disponíveis 
para facilitar a interação entre os alunos, aluno/professor e a construção de 
conhecimento. Além disso, agora com mais calma, caso o ensino remoto siga no 
segundo semestre, seria interessante uma melhor programação das disciplinas, 
com cronograma bem estabelecido, e que o desenvolvimento desse cronograma 
também envolva os alunos, considerando suas condições reais de vida, de saúde, 
de acesso e até de subsistência para o planejamento das atividades. Outra 
proposta, seria a revisão da grade curricular, trazendo disciplinas de cunho teórico 
que seriam em períodos posteriores para o próximo semestre, postergando as de 
cunho mais prático quando possível. 

Alguns professores (não todos) cobram em provas aquilo que não foi passado em 
aula, ou simplesmente não colocaram no material que foi dado para nós alunos. 
Seria bom se disponibilizassem referências bibliográficas para complementar o 
que foi dado em aula.  

alguns professores são muito perdidos confundem as turmas deixam os alunos 
perdidos 

Alguns professores não disponibilizam o material no ava, como por exemplo 
slides que possamos ter o material para estudo. 



Vejo muitos professores administrando bem em relação ao período online, 
contudo muitos alunos não entram para assistir por ser algo cansativo, acredito 
que deveria ser usado mais parte de explicação somente do que "ler" o slide e 
fazer comentários sobre ele, as dinâmicas de trabalho são boas para fazer os 
alunos se esforçarem a estudar determinado tópico, acho que deveria sim ter 
mais conteúdos não de trabalho valendo ponto, mas sim fazer com que a aula 
seja um "devocional" em dizer e comentar sobre o assunto. As aulas não 
precisam ter a mesma duração de tempo, questão de 30min já resolve e tira as 
dúvidas, o slide já é disponibilizado, a questão é explicar bem claro o que está 
sendo passado com exemplos, isso facilita quando o aulo for ler o slide sozinho. 

Nada a melhor! Professores da Fisioterapia são ótimos  

Realizar uma revisão de correção de avaliações, trabalhos, provas e etc 

Alguns professores se empenharam muito, as aulas foram extremamente 
proveitosas. Outros , apresentaram aulas de péssima qualidade, inclusive o 
conteúdo da prova somente casos clínico (plagiado da internet) sem ter dado ao 
menos um caso clinico em aula.  

Salvar as aulas ao vivo e postar no ava depois, para conseguirmos acessar mais 
vezes esse material  

avaliações apenas objetivas, para que fique mais fácil a correção. 

Melhora do formato das provas.  

 

a gente não tem feedback e nem gabarito das questoes da prova. O professor 
demora anos para postar o material no ava. O conteudo das questoes não condiz 
com o que foi dado em aula. 

 

A avaliação não condiz com o conteúdo, há também a falta de uniformidade entre 
os professores, não há um padrão e isso acaba dificultando o processo, pois cada 
um faz ao seu modo, há também alguns professores no qual não postam o 
material na plataforma 

 

Cuidado para não passarem os trabalhos todos perto um do outro, pois estão 
sobrecarregando nós alunos. 

Acho importante não ler slide, e sim explicar a matéria. Tem professor que 
mandam a video aula com 1 hora de duração, lendo slide e não explicando nada. 
E também não ultrapassar o horário da aula, estamos em casa sim, mas também 
ficamos cansados, nossos olhos cansam de olhar para a tela do computador, 
nossa coluna dói, e ainda tem aluno que dorme cedo para ir trabalhar no outro dia 
ate as 18:00h ( Eu por exemplo). 

No início uma professora só disponibilizava slides e não dava aula nenhuma, nós 
reclamamos com ela e ela mudou sua atitude, resolveu dar aula, aí melhorou. 
Sugestão é obrigar todos professores a realmente darem aulas e não só jogar 
matérias no portal e achar que a gente vai dar tanta importãncia assim, porque na 
boa, é horrível isso! Se pagamos ensino presencial e no momento não podemos 
ter aula presencial o mínimo que o professor tem que dar é aula por 
videoconferência, mas lembrando que esse problema na minha turma foi sanado, 



mas conheço amigos que falaram que não! 

É preciso que o professor entenda a quantidade de matéria que temos em nossa 
grade e passe um conteúdo que seja possível estudar em determinado tempo, 
assim como fazemos quando há aula presencial.  

So um pedido, que mantenham um unico app para video-aulas. 

Muitas aulas gravadas estão ruim, com falhas nos áudios e depois os professores 
não voltam na explicação. Estão passando muito conteúdo sendo que nas aulas 
presenciais não iriam passar nem a metade, pois apenas passa o conteúdo, não 
tem uma discussão sobre o assunto detalhadamente. As avaliações (provas) em 
muitas matérias não condiz com o que está sendo passado. Matérias mais 
complicadas que deveriam ser mais detalhadas estão sendo passadas de 
qualquer jeito. 

Terem boa vontade de escutar críticas e entenderem que a situação não é boa 
para ninguém, ser grosso ou ignorar os alunos é muito mais que uma falta de 
educação nesse momento... 

 

Fazer material no power point e não explicar não é eficaz pro aprendizado do 
aluno. 

Em alguns, que o conteúdo do material seja mais esclarecedor . 

Há professores que não estão passando matéria e nem trabalho, e outros que 
apenas socam matéria e passam trabalho perto de dia de prova, o que dificulta, 
uma vez que ainda trabalho e que ainda há as matérias ead obrigatórias.  

Que todas as matérias tenha correção ou seja disponibilizado o gabarito da 
mesma. ahhhh e que os professores tenham datas limites antes da avaliação para 
realização de trabalhos ou outros para complementação da nota, onde houve uma 
professora que aplicou um trabalho após a nossa avaliação nota II, e ficou muito 
contraditório. Acredito que como nós alunos temos que ter responsabilidade com 
datas e atividades a serem cumpridas, eles (Professores) tenham a mesma 
empatia por nós (Alunos). 

Não conseguimos discutir os resultados e correções das avaliações da mesma 
forma que a maneira presencial. 

Poderia haver um padrão e organizaçao, determinados pela coordenação, dos 
materiais dado em aula para ser cobrado na avaliação no presente período que 
estivermos (7ºperíodo em diante), e se os conteúdos das aulas serão somente 
online ou se será também utilizada a plataforma AVA, o momento que estamos 
nos adaptando está sendo delicado tanto para aluno quanto para professores; 
afinal, acredito que devemos ser avaliados pelo que estamos aprendendo em 
cada período,pois, se torna desnecessário cada período ter uma grade 
selecionada de matérias e cronogramas de aulas, claro que não me refiro a 
TODOS professores, porém desde aulas presenciais ate hoje por aulas onlines 
estamos recebendo em certos conteúdos e sendo cobrados outros nas 



avaliações, até então foi passado e combinado um padrão de avaliação e aula, 
que a própria coordenação passou para nós, mas na prática cada professor está 
seguindo seu próprio padrão. O momento vem sendo diferente, e os professores 
e alunos estão se esforçando para se adaptar, porém: "combinado, não sai caro". 

Todos escolherem apenas 1 app de videoconferência para dar aula. 

Os professores deveriam avaliar os alunos de acordo com o conteúdo passado 
durante o semestre pelo mesmo. 
Em todas as disciplinas deveriam ser feitas a vista de prova. 
O professor devia avaliar o aluno baseando-se no ensino que ele forneceu ao 
aluno e não no conteúdo que possivelmente outro professor deveria ter passado 
em outro período anterior. 

que as perguntas sejam mais claras, pois as vezes estudamos, sabemos mais a 
pergunta nao esta tão clara ao ponto de responder corretamente. 

Alguns professores deixam a desejar mas a maioria está de parabéns pelo 
esforço que estão fazendo para que possamos Prosseguir o ano letivo . 

Alguns professores deixam a desejar mas a maioria está de parabéns pelo 
esforço que estão fazendo para que possamos Prosseguir o ano letivo . 

Principal problema é que todos os professores bombardearam com tarefas, e 
algumas gigantescas, como seminários e pesquisas que demandam tempo, eu 
por exemplo não parei de trabalhar durante a pandemia, e não pude acompanhar 
todas as tarefas de maior complexidade, alguns professores inclusive não poupou 
nas tarefas e deu miséria em pontos por elas, dificultando ainda mais o 
aprendizado e o acompanhamento das mesmas devido a exaustão/exagero em 
tarefas que poderiam ser melhor aproveitada se fossem melhor organizada em 
menor quantidade. rt pra caso algum professor ler isso e entender o ponto 
abordado.  

Bom, eu gostaria de destacar aqui, que a atenção, planejamento de atividade e 
tudo mais que foi dito acima de quase todos os professores foi muito bom. Porém 
um professor em específico infelizmente não se prontificou a nada e só foi iniciar 
as aulas de vídeo no fim do período por ter sido cobrado por uma das turmas 
durante uma reunião com o coordenador. O mesmo professor por algumas vezes 
apresentou um conteúdo de aula fraco e desinteressado. Num momento como 
esse o qual nós alunos já estamos desmotivados buscamos nos professores uma 
inspiração para seguir, e quando mesmo eles estão desmotivados acaba por nos 
passar ainda mais essa sensação de estarmos pagando por um serviço RUIM. 
Por muitas vezes esse foi meu pensamento. 

Minha única sugestão seria que lessem menos os slide e explicassem mais e 
assim fazer um paralelo entre ambos, pois acho super importante quanto a nós 
alunos que tenhamos uma base concreta(slide) mas também a fala, explicações e 
exemplos a serem dado pelo professor.  

Eu sei que está muito difícil para os professores assim como nós, mas acredito 
que uma minoria de professores, poderia ser um pouco mais dinâmico nas aulas. 
Eu sei que é difícil, mas melhoraria muito o nosso aprendizado.  

gravar e arquivar todas videoaulas no AVA. 

Menos trabalhos em grupo. 

O desempenho é bom, mas se eles disponibilizassem o material pelo menos um 



dia antes seria de grande ajuda, poderíamos estudar antes da aula e tirar nossas 
duvidas durante.  

O jefferson Chagas tem que parar de surta durante as aulas e colaborar. 

escolha apenas uma plataforma para dar aula  

 

Fizessem provas de acordo com a aula  

poderia para facilitar para quem nao esta conseguindo assistir as aulas todos os 
dias ter mais slides escritos do que somente figuras 

Poderia padronizar o formato das aulas. 

 

Que o professor seja mais coerente na correção e aceite quando estiver errado, e 
que lance nota no prazo correto e nao 3 semanas após fazermos a prova 

melhoramento de slide, slides mais explicativos 

Que os conteúdos sejam apresentados de forma mais didática aos alunos, pois 
colocar um livro e apostila para os alunos lerem e aprenderem sozinhos nao é 
muito coerente. 

Não sabemos muito sobre as notas e não temos algo concreto e isso é muito 
ruim!!!  

gostaria que alguns professores dessem mais importância para a aula e para a 
explicação da matéria. alguns simplesmente jogam PDF no AVA e os alunos tem 
que se virar para aprender. 

Apresentar um cronograma de aula no primeiro dia de aula, e deixar as dúvidas 
para o final da aula, pois a maioria é de aluno que se distraiu, ou que serão 
respondidas com o decorrer da explicação, e a pergunta e o adiantamento da 
resposta acabam embolando um pouco. 

 

Disponibilização de exercícios e atividades que ajudem a acompanhar o 
entendimento da turma. 

deveria gravar s aulas para que pudesse assistir. 

Poderia ter questões objetivas e não só discursivas.  

 

existe professores que fazem questoes erronicas sem coerencia  

 

Se possível apresentar algumas peças anatômicas ou vídeos para melhor 
esclarecimento de alguns assuntos que seriam de aulas práticas e precisam ser 
ministrados para que o conteúdo teórico seja melhor assimilado. 

Utilizar as plataformas de vídeo a disposição , para que o aluno acompanhe a 
matéria conforme a explicação 

Ter estudo dirigido ou aula de revisão antes das provas, ter acesso ao gabarito 
das provas. 

Buscar fazer com que o aluno aprenda de verdade e não tentar apenas fazer ser 
difícil as matérias e provas . 



Não sabemos muito sobre as notas e não temos algo concreto e isso é muito 
ruim!!!  

As vezes professora claramente acabou matéria e fica enchendo linguiça, como 
se fossemos do maternal. Acabou matéria, acabou!! 

Acredito que os professores poderiam ter sido preparados de maneira melhor, 
ensinados como utilizar uma única forma de apresentação das aulas para 
padronização. Todos se dedicaram muito e pudemos perceber isso, mas não 
basta se dedicar, eles poderiam ter recebido um apoio maior e um preparo 
melhor. Se todos tivessem aprendido a usar o portal do ubm (que eles já 
deveriam saber) antes, poderiam ter havido muito menos confusões. As notas 
precisam ser postadas mais rapidamente também, com prazo de uma semana, 
mas este é um problema que temos inclusive nas aulas presenciais. 

professor marcelo de anatomia faz perguntas na prova que ele nem deu e ainda 
alega que é para pesquisarmos, sendo que provas normalmente tem que ser 
dado o que o professor deu em aula, ou seja, isso é incoerente. além disso, as 
perguntas da prova dele são muito mal formuladas e ele não tira dúvidas sobre 
essas questões. 

Gravar as aulas em vídeo, explicando os slides, e usar o horário das aulas para 
tirada de dúvidas dos alunos, enviando as aulas gravadas antes e podendo ser de 
fácil acesso a todos e não restringindo pelo horário e disponibilidade de acesso de 
cada aluno. 

Alguns professores estão realmente empenhados e preocupados com nosso 
aprendizado, porem a maioria só esta dando aula porque tem que dar, atrasam 
para começar aula e disponibilizar o material, sem contar na matéria de cirurgia 
que estamos totalmente defasados pelo fato do professor ter saído da materia e 
entrado outro, no qual o material disponibilizado só conta basicamente com 
imagens.  

padronizar o meio de onde serão aplicadas as aulas, pois tem professores dando 
aula vi whats app; termos uma garantia de quantas aulas praticas vamos ter e 
como os professores vão realizar isso?! E a universidade começar a pagar os 
professores para que eles tenham mais entusiasmo de nos darem aulas, sendo 
que eles ja fazem isto com pouco. 

acho que os meios de avaliações devem ser mais simples, são varias provas dos 
mesmos conteudos... 

 

 
g 
 
Gosto muito da aula do Roberto, Laura, Janaina, a aula da Simone é maravilhosa, 
ela gosta de explicar, se precisar ela volta tudo. 

Parar de dar aula por whatsapp, melhor os slides colocando no mesmo mais 
sobre o conteúdo abordado, pois na hora da prova quando vamos procurar não 
tem nada e principalmente ter coerencias do slide e prova, onde o nosso unico 
meio de apoio seria os slides 

Não sabemos muito sobre as notas e não temos algo concreto e isso é muito 
ruim!!!  



Os professores são ótimos, por mais que a situação seja desafiadora estão 
empenhando-se ao máximo pelos alunos. 

padronização!!!!! sugiro que façam como o professor Roberto Laureano 

Sempre montar com a turma um grupo de WhatsApp no qual deixa o aluno à 
vontade para tirar dúvidas com relação ao conteúdo entre outros 

não enrolar para soltar nota de prova e cobrar na prova de acordo com o que está 
ensinando.  

Professor não pode dar avaliações com um nível extremamente alto de 
dificuldade sabendo dos problemas que enfrentamos  

Todos os professores (sem exceção) disponibilizarem os slides das aulas com 
antecedência no AVA ou em nosso e-mail, para assim, termos mai facilidade na 
hora de participar das aulas. Obs: Alguns professores já enviam, mas não todos. 

não tenho opinião 

 

Cobrar o que foi dado nos slides, nos áudios e nos livros disponibilizados pelo 
mesmo, e não colocar um membro da família para montar a prova em seu lugar  

 

 

Eu acho que alguns professores deveriam adotar metodo de aula mais devagar, 
(e por videoconferencia no google meet, não whatsapp) pois durante periodo foi 
muito corrido, foram dando materia atrás de materia, sem deixar nem tempo pro 
aluno ter duvidas.. e acho que professores deveriam focar mais em aluno 
entender e saber materia, do que ficar jogando conteudo e prepara-lo para uma 
prova. pois aluno hoje estuda para ir bem na prova e depois acaba esquecendo 
70% do que aprendeu..  

Que o prof Marcelo seja mais paciente e nao fique de deboches com os alunos. 

Elaborar material didático de boa qualidade para os alunos estudarem em casa. 

Apresentar as notas de todos os nossos trabalhos. 

diminuir o tempo de aula.  

 

Os conteúdos de provas online deveriam ter explicação online pelos professores e 
as questões da prova deveriam ser menores ou aumentar o tempo de prova. 

Precisamos que os comunicados não sejam muito em cima do evento.  

Alguns professores precisam se organizar melhor para dar as aulas. Material 
somente escrito é de dificil compreensão.Também marcar aulas em cima da hora 
e em dias não programados não funcionam. Alguns alunos ainda estão 
trabalhando ou realizando atividades fora do período que seriam as aulas, 
dificultando assim a participação frequente e a perda de conteúdo da mesma. 

Alguns professores precisam se organizar melhor para dar as aulas. Material 
somente escrito é de dificil compreensão. Também marcar aulas em cima da hora 
e fora do horario estipulado para as mesmas é dificil para quem não pode parar 
por conta da pandemia. 

EU creio que alguns professores precisam se recilcar no assunto a qual aborda 



em sala de aula, teve tempo em que aprendiamos entre alunos e não aluno x 
professor. 
Sugiro támbem mais expericias de campo, algo mais vivo, do dia à dia no qual 
iremos enfrentar no futuro. 

apenas que reduzam a quantidade de trabalham pois estão sufocando. E que 
todos, mais TODOS mesmo apareçam em video aula ou videoconferencia para 
explicar o conteudo. 

 

ter mas interesse para com os alunos, explicação clara dos conteúdos dados.  

Gostaria que as avaliações fossem cobradas dentro do conteúdo fornecido pelo 
professor. 

Sugiro que deveria ter uma melhor organização e clareza entre professores e 
coordenação, pois um determinado assunto é repassado aos alunos e muitos 
professores ficam perdidos, não sabem se é verdade ou não, com isso o aluno 
não sabe se faz da forma que o coordenador passou ou como o professor. Acho 
que deveria ter mais diálogo entre coordenação e professores. 

Organização com antecedência.  

As aulas apresentadas pelos professores são muito boas, porém ainda tem 
professor que passa somente slides para os alunos e quando entra online é só 
para correção de exercícios, sem uma explicação "presencial" da matéria. 

As vídeo aulas gravadas sõa bem melhores que as ao vivo em app. Aulas como 
da Jucimara e Victor são de melhor entendimento do conteúdo, da pra concentrar 
mais, pausar o vídeo para anotar... bem melhor que ao vivo, com a internet do 
professor sempre ruim ou audio ruim... 

 

Quase nenhum professor a correção da avaliação então ficamos sem saber o que 
realmente acertamos e erramos. Acho importante fazer a vista de prova, mesmo 
on-line. 

alguns professores não dão aula online, dificultando o aprendizado 

 

Comunicação com a coordenação  

Professores que estão atuando, entenderem que EAD não é presencial, se for 
para da matérias além, que dê explicando e compreendendo a dificuldade do 
aluno, e não ignorando nossas opiniões. 

Os professores dão muitos trabalhos , alguns impossíveis de fazer no tempo 
previsto , trabalhos muito rígidos , eu mesma não consegui entregar vários deles 
por conta do meu horário de trabalho .  

Houveram aulas muito boas, outras nem tanto. Alguns professores com 
dificuldades com aplicativos ou internet, enfim, nada que não possa melhorar. 
Afinal, todos fomos pegos de surpresa. As videoaulas da professora Jucimara 
foram preparados com esmero! 

Passar menos atividades ou atividades que não sejam tão extensas, pois muitos 
alunos estão tendo dificuldades em realizar as atividades, inclusive eu. 

Os professores dão muitos trabalhos , alguns impossíveis de fazer no tempo 



previsto , trabalhos muito rígidos , eu mesma não consegui entregar vários deles 
por conta do meu horário de trabalho .  

Aplicar vista de prova e aprender a utilizar a plataforma de maneira que não 
prejudique os alunos nas provas. 

Que seja cobrado nas avaliações o que foi ensinado pelo professor. Que as 
avaliações sejam coerentes com o conteúdo que foi dado. 

padronizar a plataforma de video conferencias 

crisinhamil@hotmail.com 

os professores das matérias presenciais realizaram de maneira produtiva e 
didática o ensino. quando o professor disponibiliza o material antes da aula para 
que possamos ler é mais produtivo a aula pois já podemos tirar as dúvidas e 
facilita o entendimento. 

 

Passar menos conteúdo, não estamos dando conta de tanta matéria! 

nossos professores são excelentes, so tenho agradecer a disponibilidade e 
atenção de cada um . 

Aulas mais curtas pois alguns alunos como eu não têm computador e assistir pelo 
celular é um pouco difícil.  

Todos os professores deveriam entrar em uma reunião e discutir sobre o app que 
vão dá aula , porque fica cada um em um fica aquela bagunça toda e a gente 
alunos acaba se perdendo . 

Talvez seria melhor um poucos mais de organização 

Em nosso curso, tivemos professores engajados em apresentar novos conteúdos 
mas sobretudo, e tão importante quanto, sanar as dúvidas apresentadas. Mas em 
contrapartida, tivemos professores que apenas lançavam uma "cachoeira" de 
conteúdos que, a forma como foi disposta, ficava claro que a única preocupação 
era lançar conteúdo, não visando o aprendizado do aluno. E em um curso de 
pedagogia, em que prepara profissionais para estarem atuando em diversas 
funções da educação, a forma como trabalharam deixa uma pergunta no ar 
"realmente preciso pensar no meu aluno?" 

joselaineubm@gmail.com 

Estou satisfeita! Tenho os melhores! 

todos bem dispostos e comprometidos em compartilhar os seus conhecimentos. 

Padronizar o meio para as entregas das atividades, de preferência utilizar 
somente o AVA para entregar, assim os alunos tem uma maior segurança. 

Os resultados das avaliações de algumas disciplinas aí não foram postadas, isso 
dificulta para estudar para novas avaliações propostas. 

Realizar feedbacks para as avaliações, e colocar as aulas gravadas no AVA. 

Alguns professores não dão feedback das avaliações e não utilizam propostas 
diferentes para a aprendizagem 

Professor deveria da pelo menos duas horas e meia para realização da prova e 
não só trinta e cinco minutos 

Algumas professoras utilizam arquivos em word para avaliar os alunos, visto que 



a plataforma possui um quiz. Seria válido propor a elas a utilização desse quiz. 
Facilitaria ambas as partes. 

Algumas professoras utilizam arquivos em word para avaliar os alunos, visto que 
a plataforma possui um quiz. Seria válido propor a elas a utilização desse quiz. 
Facilitaria ambas as partes. 

Seria bom que todo professor desse a devolutiva para os alunos, pois tem 
disciplinas que isso não acontece, a gente perde alguns décimos sem saber em 
quê erramos. Talvez o professor deveria fazer uma observação para o aluno ou 
enviar o trabalho destacando os erros. 

Alguns professores precisam exercer mais a empatia.  

Acho que deveriam estabelecer um padrao de quantidade de trabalhos entre 
todos os professores, pois acompanhar uma coisa de cada materia esta ficando 
muito confuso. Fazer tambem com que as datas das avaliações sejam proximas ( 
semana das provas). Acho que as aulas deveriam ser gravadas, e que todos 
conteudos fossem colocados apenas em um local e nao ficar um pouco na 
plataforma e outros por email. 

Que alguns ativem suas câmeras para que possamos visualizar os professores.  

Evitar fazer apresentação em grupo, fazer trabalho tudo bem mas apresentação 
fica ruim, pois pode acontecer do aluno não conseguir apresentar a distância 

Alguns professores estão passando muitos trabalhos e tem sido muito difícil 
realizar tantos trabalhos por disciplina. Seria melhor um trabalho e uma prova 
apenas. E alguns têm solicitado trabalhos em grupos de 10 e fica muito inviável, 
eu tenho ficado sobrecarregada fazendo trabalhos imensos com 3 alunos ao invés 
de 10 (a maioria não faz). O ideal é que sejam grupos de até 5 pessoas ou 
individuais. 

Passar menos trabalhos. Não tem necessidade de fazer 4,5 trabalhos com valor 
picado, o período em que estamos vivendo é difícil e angustiante, ainda ter q lidar 
com uma penca de trabalhos só piora. 

Gostaria que tivessem mais compreensão em relação com problemas de internet, 
queda de luz e erros no Google Form, porque esses problemas são possíveis de 
acontecer com todos e alguns alunos ficaram com pontuação zerada na avaliação 
por esses motivos.  

TODOS DOS PERÍODOS ANTERIORES E ATUAL TEM SIDO MUITO BONS 

Tem professores que estão passando muitos trabalhos, não estamos em casa por 
conta apenas da faculdade.  

Que todos liguem suas câmera durante as aulas para focarmos mais. 

Essas respostas acima nao se enquadram a todos os professores que atualmente 
estao presentes no meu quadro de disciplinas 

Em relaçao ao feedback dos trabalhos realizados foram satisfatórios. Penso que 
foi um desafio muito grande tanto para todos ( professores, alunos, instituição) 
lançar meio de um recurso de forma rápida e que atingisse objetivos de ensino de 
qualidade, é um processo e deve continuar levando em conta propostas,metas e 
objetivos de proporcionar ao alunos e professores recursos eficazes e concretos. 

Penso que para todos os profissionais e alunos foi um desafio enorme utilizar 
ferramentas, estratégias ...até então não utilizados no ensino presencial. Fica até 



difícil uma avaliação que seja justa , visto que alguns professores usaram mais 
estratégias que outros , penso que não faltou esforço e sim falta de recursos 
tecnológicos. 

seria interessante o envio do material anteriormente à aula, assim, quando 
estivermos online, só discutiríamos acerca do que já foi passado, e não ficaria 
massante apenas ler slides pelo celular. 

Não passar trabalhos em grupos com quantidades enormes de gente, como 10 
pessoas. 5 pessoas no máximo já é o suficiente e melhora a organização 

Surgiro que não tenha prova no período da pandemia, somente atividades 
complementares. 

Não demorar tanto, para realização do feedback, a fim de melhorar o 
desempenho como acadêmica  

Feedbacks são de grande importância para o nosso aprendizado já que não é 
possível a vista de prova como acontece nas aulas presenciais. 
Fazer o possível para tirar dúvidas fora do horário de aula, como por exemplo, 
respondendo aos e-mails enviados. 
Determinar o tempo de duração e o tempo para o envio das avaliações levando 
em consideração os horários disponíveis para TODOS os alunos. 

Elaborar provas e testes de acordo com o conteúdo que nos foi passado, ao invés 
de colocar um alto nível de dificuldade nas atividades que não correspondem com 
o nível das aulas (por conta da situação que estamos vivendo) ou até mesmo com 
o material apresentado. Obrigada! 

Falando em psicofarmacologia, ele fala muito rápido e vai apresentando os slides 
e falando ao mesmo tempo, a aula fica muito confusa.  

É necessário o feedback dos testes que fazemos das matérias ead, para saber 
onde erramos.  

Todos estamos enfrentando mudanças com a pandemia, mas sinto que nós 
alunos estamos mais empenhados com as aulas do que os professores. Estamos 
sofrendo com a ausência sem aviso, aulas que parecem não planejadas e pouco 
material aplicado, o que torna- se injusto com alunos que estão se desdobrando 
para acompanhar as aulas. A falta de feedback da atividades propostas é algo 
que acaba prejudicando demais, pois não sabemos onde temos que melhorar. 

Acho válido fazerem uma lista com as notas que tiramos em cada avaliação, para 
assim sabermos quanto tiramos em cada atividade avaliada, já que assim 
saberemos se eles receberam tudo que fizemos e quanto tiramos em cada 
avaliação.  

Todos estão se desempenhando bastante para nos levar o conhecimento pelos 
meios possíveis no momento, os professores das aulas presenciais estão de 
parabéns. As vezes há um pequeno atraso ou demora para chegada de 
informações, porém os imprevistos acontecem com todos ainda mais nesse 
período, novo para todos. 

avisar do horário das aulas com antecedência,gravar e postar as aulas, aos 
professores de matérias que já eram online, postar ao menos algumas vídeo 
aulas que explicam a matéria ou pelo menor dar aulas ao vivo para os alunos 
também tirando as dúvidas  

Sinto falta de um feedback de avaliação mais consolidado como na presencial, 



para que os erros cometidos possam ser solucionados na próxima avaliação.  

Gostaria de um retorno e disponibilidade para uma troca maior em questões 
avaliativas. 

Reformulação do ava. 

não tem como vcs fazerem uma pesquisa sobre todos os professores de uma vez, 
cada um é de um jeito, dá aula de uma maneira diferente do outro. Como vcs 
querem colocar todos dentro do mesmo pacote e pedir avaliação?????? querem 
nos ouvir? sejam específicos! Tem uma professora que é excelente, outra ruim, 
dou regular na avaliação???? 

Não passar tarefas que possuem apenas poucas horas para a entrega. Muitos 
alunos não possuem internet de qualidade, estão trabalhando em horário 
diferenciado (comercio, por exemplo) ou precisam ir até a instituição para realizar 
as tarefas.  

Avisar com antecedência quando não tiver aula. 

Tive professores que se adaptaram muito bem ao ensino à distância, mas há 
outros que estão com dificuldades. Acredito que a UBM deva dar suporte a eles, 
com treinamentos, no sentido de que uma aula à distância é diferente de uma 
aula presencial e a estratégia pedagógica deve ser mudada. 

queria poder revisar as notas dos testes, trabalhos e provas, para saber o que 
errei 

 

Reverem mais os temas propostos em trabalhos e provas, coisas que nos 
facilitem a pensar e realizarmos com excelência. Muitos moram em casa com 
muitas pessoas. É dificil ter concentração para poder pensar em atividades muito 
complexas, e ainda muitos não possuem computadores e\ou celulares de boa 
qualidade para realizar tais com um desempenho bom.  

Que todos utilizassem a mesma plataforma.  

 

ELOGIOS: Professora Luísa Pelúcio, aulas impecáveis, respeitou exatamente os 
horários de aulas, de forma pontual, manteve a didática consistente, conseguiu 
sanar dúvidas de forma prática e objetiva, propôs atividades que englobasse o 
AVA de forma eficaz e dinâmica. Professora Milene Santiago, conseguiu 
estruturar suas aulas de forma dinâmica, criando estratégias e promovendo 
atividades com engajamento de todos os alunos, como por exemplo (Criação de 
Podcasts), trouxe Profissional atuante e com vasta experiência para compartilhar 
conhecimento conosco. **Repassem a elas os elogios por gentileza, é importante 
reconhecer o esforço e dedicação de alguns professores** 

aulas mais dinâmicas 

Que todos utilizassem a mesma plataforma.  

A maioria das avaliações, nós não temos como saber o que errou ou o que 
acertou. Queria ter esse acesso, obrigada! 

1) cumprimento da carga horária das aulas presenciais nas videoaulas. 2) 
redução do cancelamento de aulas online. 3) disponibilização de recursos 
tecnológicos aos professores para melhoria do nível das aulas online.  



Nada a reclamar, meus professores são deuses na terra. 

 

sugestão é que as aulas fossem dadas em um único aplicativo e que não 
houvesse interrupções como é o caso de algum aplicativos usado por alguns 
professores que fecham com determinado tempo de aula 

Mais clareza ao explicar, da parte de alguns. 

A minha avaliação em questão foi boa para as aulas da maioria dos professores, 
mas não para todos 

Acredito que eles deveriam pensar melhor os trabalhos e as provas, valem nota e 
estão muito soltas. 

Acredito que assim como nós, eles tem feito o possível com os recursos 
disponíveis.  

Redução do horário de aula pela dificuldade de aprendizado e concentração a 
distância. 
Divisão do conteúdo para as atividades avaliativas para que a prova não tenha 
que abranger todo o conteúdo do semestre e sobrecarregue o estudo, visto que 
são muitas disciplinas. 

Penso que todos estão se reinventando no momento. A sugestão é, não deixar 
que as aulas fiquem mecânicas. Promover a interação da turma é essência  

Todos deveriam disponibilizar o material da aula com antecedência para o aluno 
fazer uma leitura antes da aula melhorando a assimilação dos assuntos dados. 

18 ruim porque as avaliações no AVA não nos permite ver o que erramos e 
acertamos. Esse procedimento não ajuda ao aprendizado. 

sugestão: se possível encerrar o semestre sem deixar provas, ou atividades que 
valem ponto para outros períodos. 

Os professores fazem o que podem para nos auxiliar e orientar quanto aos 
conteúdos. Porém acabam dando excesso de atividades. 

Todos usarem apenas um meio de video aula, quem não tem computador e usa o 
celular acaba enchendo o celular de aplicativos e ocupando muita memória 

Todos usarem apenas um meio de video aula, quem não tem computador e usa o 
celular acaba enchendo o celular de aplicativos e ocupando muita memória 

Poste tudo no AVA, é o meio de comunicação oficial entre aluno e professor. 
Títulos claros, sempre especifique se é N1 ou N2. Deem feedback da prova!! 
Principalmente se tiver questão discursiva. Há um campo para isso! Sabemos que 
alguns sao acessíveis e é só questão de mandar uma msg, mas fazendo isso já 
poupa tempo de ambos. Pude reparar que somente um professor fez isso, o 
André. 

Não tenho nada a acrescentar, são todos bons!!  

Alguns demoram muito para disponibilizar as notas das atividades 

Maurício pinheiro : Resumir e falar só o necessário da aula abordada. 

 

Dar mais tempo nas provas online 

Nada a declarar 



Padronização das aulas, exercícios pequeno para fixação, e não ficar dando 
explicação em 4 horas direto, colocar algum outro material alem de texto  

O professor de matemática poderia utilizar o discord como os outros. 

eu gostaria que os professores apresentasem mais interesse nas duvidas dos 
alunos 

  



 

EM RELAÇÃO AO AVA DO UBM E AS PLATAFORMAS DE 

VIDEOCONFERÊNCIA 

 

20. De maneira geral as aulas ao vivo (remotas) usando áudio e vídeo, 

simulando a aula presencial é  

 

  



21. De maneira geral, quais as Tecnologias para aulas ao vivo 

(remotas) foram utilizadas por seus professores? (permitir marcar 

+ de uma alternativa 

 



 

22. De maneira geral as plataformas educacionais utilizadas são:  

 

23. Foi disponibilizado um suporte técnico pela instituição?  

  



 

24. O caminho e o acesso para a disciplina no AVA UBM   é...  

  



 

25. Caso queira, apresente sugestões para melhoria da plataforma 

virtual de aprendizagem AVA UBM, da plataforma de 

videoconferência adotada pelos professores e da Biblioteca Digital 

registre aqui 

Colocar os vìdeos de todas as aulas na plataforma AVA para os alunos 
acessarem em qualquer horario, não só ao vivo  

não cabe a mim 

padronizar as salas para assistir as aulas e usar somente uma tecnologia para 
todos os professores 

Escolher uma plataforma virtual melhor, que não trave e que suporte bastante 
alunos  

O ruim é a falta de padronização para usar somente um app. 

Seria interessante se unificassem a plataforma para assistir as aulas, fica um 
pouco confuso, porque cada professor utiliza uma , com um link diferente . Quem 
assite pelo celular, por exemplo, precisa ter varios apps instalados no celular, e 
muitos podem não ter um celular com memória que suporte tantos aplicativos. 

Acho que os professores deveriam ter um padrão de app para as aulas, para não 
confundir. E sobre as atividades também ou envia todos no AVA ou por email, etc. 

Todos utilizarem o Meet  

A secretaria online é muito confusa, a instituição não oferece recursos suficientes 
para os alunos, desrespeito total com o dinheiro que a gente investe na 
instituição, o layout é confuso. se fosse para dar uma nota seria 0.  

Ser mais organizado a tela inicial  

Tive um serio problema com o aplicativo Zoom, que vazou meus dados e mandou 
sms para meus contatos fazendo propaganda do app. Fiquei muito chateada com 
a situação e pedi para que substituíssem. Porem a qualidade dos aplicativos 
ainda não suprem nossa necessidade, devido as falhas de áudio e encerar a 
videoconferencia no meio da aula. 

dando suporte aos professores, colocar datas e melhor edição de materiais 
especificando claramente. 

O vídeo conferência deveria ser em uma plataforma paga e não gratuita. 

Biblioteca Digital é muito ruim, sistema muito lento e não filtra as buscas, muito 
dificil encontrar o livro. 

precisa que a atualização das atividades complementares sejam mais rápido  

alguns desses usadas para videoconferência caem bastante a ponto de termos q 
continuar outro dia isso aconteceu com frequencia. 

A biblioteca digital e muito confusa e não mostra direito como acessar os livros 
gostaria que fosse mais fácil e simples o acesso aos livros como não ter que 
colocar CPF e já deixar disponível como uma lista só clicar e obter o acesso ao 
conteúdo.  

o AVA UBM não é bem claro , as novas aulas (que antes eram presenciais) estão 



muito emboladas com provas e fóruns misturados com matéria. Poderia ser 
obrigatório todos os professores gravarem as aulas e disponibilizarem no 
AVA,pois assim alunos como eu que tem pouco acesso a internet conseguiriam 
ter mais acesso as explicações e etc. 

A ubm teria que ter feito um plataforma exclusiva para as videoconferência.  

Esse AVA até hoje só utilizamos para colocar os trabalhos, pois nem vídeos os 
professores colocam direito para o nosso aprendizado, está horrível continuar 
estudando por essa plataforma péssima. 

Muda ro tipo de acesso as notas e coloca;o de trabalhos muito confuso 

Como disse acima, vejo que a universidade deveria rever seu conceito de site. 
Acho ultrapassado principalmente por ser desorganizado e mesmo sabendo que é 
normal, acho que oscila muito, nunca esta bom, demora pra carregar paginas, a 
biblioteca online é bem fraca, deveria ajusta-la urgentemente. Sugestão do app 
para os estudos em EAD, seria uma junção de necessidade com 
empreendimento, pois seria muito melhor para todos nós, primeiro que o aluno se 
sentiria abraçado e ouvido, pois teria uma melhora, tendo melhora faz sentido 
pagar o valor alto que a pagamos. Teriam menos reclamação, mais aprovação e 
notas melhores. 

Os professores deviam utilizar apenas um aplicativo para as aulas  

Como disse anteriormente, disponibilização de mais conteúdos, e das aulas na 
plataforma. 

Acho que a plataforma poderia ser um pouco mais organizada 

se não fosse o professor Efraim pra explicar como funciona a plataforma AVA 
esta ferrada até agora pq a instituição não se deu o trabalho de deixar um passo a 
passo pros alunos. 

Sem comentarios!!! 

Todas as aulas e videos deviam ficar fixadas nas materias contidas no AVA para 
que o aluno possa acessar qualquer horario e quantas vezes precisar 

Em determinados momentos a biblioteca não funciona. 

A plataforma, deveria ter uma aba para a parte de dependências e os calendários 
no portal do aluno. 

As plataformas de video conferência deveria ser padrao. Na minha turma temos 3 
platafornas diferentes, confunde a turma, cada hora usa uma. Muita bagunça. 

O site sempre está em manutenção, quando precisamos dele. Teria que mudar 
por completo  

O AVA DEVERIA SER MAIS OBJETIVOS COM POUCAS SUBPASTAS. DESTA 
FORMA ACREDITO QUE SERIA MAIS FÁCIL DE APRENDER A NAVEGAR. 

Organização no AVA, tem execícios de disciplinas trocadas. Ex.: Exercício de 
Microeconomia na matéria de Logística. 

Não tenho conseguido acesso rápido 

mariaclara18rc@gmail.com 

BIBLIOTECA DIGITAL? NUNCA CONSEGUI ACESSAR 

TEMPO DE PROVA MUITO RUIM, PRINCIPALMENTE QUANDO SO PODE 



UMA TENTATIVA 

Esta tudo na 19 e 9 

PROVAS FICANDO APENAS UMA TENTATIVA? TEM QUE ORIENTAR OS 
PROFESSORES, E SE MINHA INTERNET CAIR? FICO SEM NOTA??? PARE 
TAMBEM DE DITAR, DE DAR MATERIAS COM 70 PAGINAS, NAO ESTAMOS 
ATOA EM CASA, SE ALGUNS DELES ENTAO NO MINIMO TENHA EMPATIA 

Quanto a questão 23, não é oferecido suporte técnico de qualidade aos clientes  

Melhorar qualidade do acesso, as vezes ficam minutos até conseguir entrar por 
conta da quantidade de acessos. 

Google meet é uma plataforma excelente para as aulas online. Faltou apenas 
uma maior dedicação de alguns professores para estarem disponíveis para aulas 
online. 

A biblioteca digital deve ser melhora pois trava muito durante a procura de livros. 

Envio de email avisando que foi feita uma nova postagem no AVA sempre que um 
professor adicionar algum conteúdo. 

divisão deveria ser feita por turma e depois ter as pastas das matérias  

Gravem os videos em um canal particular ou publico no youtube. 

Acredito que minha única sugestão quanto ao seria a inserção  

Regular 

Microsoft Teams 

o ambiente virtual (AVA) poderia ser disponibilizado com as turmas do mesmo 
período separados, assim evitaria um ambiente com um conteúdo excessivo e 
não ocorreria confusões para os alunos ao enviar suas provas e trabalhos. Outra 
sugestão seria colocar uma aba no canto da plataforma, com "quadro de avisos", 
onde ficaria expostos os trabalhos e provas com os dias de sua entrega, pois ao 
decorrer dos dias, a pasta para enviar as atividades fica dificil achar devido a 
conteúdos postados depois dessa postagem. 

separar os materiais de trabalho / aulas / lembretes / informativos / notas 1 e 2.  

Gostaria que todas as aulas gravadas pelo meet fossem disponibilizadas na 
plataforma, sem necessidade de estarmos pedindo a "nem sem quem" para ter 
acesso  

Deixar o AVA apenas para exercícios , provas , e apostilas , e alguma plataforma 
online para as as aulas e interação entre aluno e professor. O AVA está muito 
confuso em algumas materias . 

gostaria que a plataforma AVA fosse mais direta e com menos caminho para o 
acesso das matérias. Atualmente acostumamos um pouco, mas no início era 
comum os alunos se perderem no AVA para encontrar suas notas, matérias. 
Deveria ter um design e caminho mais prático. 

PROFESSOR ENTRAR NO HORARIO DE SUA AULA E DIA, JA PRE DEFINIDO 
EM UM CALENDARIO. IGUAL É FEITO NAS AULAS PRESENCIAIS. ASSIM 
SABEREMOS JA O DIA DA AULA E MATERIA RELACIONADA AO MESMO. 

Organizar melhor layout da página de forma mais limpa e enfatizando o que 
realmente merece ênfase. 



simplificando mais o acesso e deixando o site menos pesado. 

As aulas gravadas não ficam disponíveis para assistirmos depois. 

Decidir qual app usar, porque cada um professor quer usar um. 

Não tenho sugestão  

Plataforma da UBM as vezes fica bem lenta 

Durante as provas do EAD me deparei com diversos erros de ortografia, 
coerência, e até mesmo erros de formulação nas questões. Seria interessante os 
professores revisarem, ou até mesmo fazerem as provas , analisando 
minuciosamente os possíveis erros, para que o aluno não seja prejudicado por 
uma simples falta de atenção na elaboração das questões . 

Tive problema ao entregar o trabalho por conta da plataforma mostrar conteúdos 
de outras Turmas.  

Poderia cobrar frequência dos alunos e dos professores e mudar a apresenta;ao 
da plataforma muito confusa visualização de notas e matérias a serem postadas 

Arrumar as notas no ava . 

Para o AVA falta uma apresentação de layout melhor, pois a plataforma parece a 
casa da mãe Joana, alguns professores necessitam de treinamento com maior 
riqueza de detalhes para organizar o conteúdo com clareza e utilizar todos os 
recursos disponíveis, pois creio que existem vários, e sendo feita uma boa 
integração fica bom para todos. A utilização do Google Meet para 
videoconferências foi uma excelente ideia pois é uma plataforma muito simples, 
assim como o Google Forms, uma boa ideia. 

Divisão de páginas específicas para cada turma no ava, e não colocarem todas as 
turmas de mesmo período na mesma página, pois ocorre confusão na hora do 
envio de trabalhos e também na hora de responder os fóruns 

Eu acho o Ava uma boa plataforma, só não comporta muitos acessos 
simultâneos, mas no geral atende às necessidades. Usamos na maioria das 
vezes para as aulas on-line, o jitsi, e de certa forma, funciona bem. A biblioteca 
virtual, nunca consegui acessar, pois gera um erro no meu usuário e não sei 
como e onde posso resolver.  

Os professores poderiam separar o material por avaliação. 

Melhorar a organização das pastas, tentar corrigir as falhas que fazem o AVA 
travar, arrumar a opção de marcar as atividades concluídas, porque o verificado 
some mesmo quando você acabou de mandar a atividade, e poderiam 
acrescentar notificações para os alunos terem ciência dos trabalhos que se 
aproximam.  

toda vez que tiver vídeo ou trabalho e avaliação mandar mensagem no telefone 
do aluno avisando e fazer um grupo da ubm para cada sala para postar as 
informações. 

o Ava pode ser melhorado em relação a separação de turnos e ou turmas. Na 
plataforma todos os conteúdos são disponibilizados sem essa separação, 
causando um pouco de confusão. 

Vocês poderiam colocar a entrada do AVA logo no inicio do site do UBM. Assim 
não precisamos de abrir o portal do aluno e depois o AVA. 



Podia adicionar uma forma de aviso quando lançados novos conteúdos, e quando 
as duvidas lançadas no fórum fossem respondidas. 

padronizar a forma de video aula e deixar um link fixo para cada sala evitando 
criação de links para assistir aula. Link fixo o aluno só acessa e coloca nome e 
matrícula 

A plataforma atende as necessidades do momento. As aulas remotas não travam, 
obviamente depende da conexão, porém não tive problemas, apesar de utilizar 
velox ou vivo 4G, ou seja, nada tão superior a uma conexão comum de celular. 

Poderia ser mais organizado  

organização de conteudo, cada materia em sua propria aba e nessa pagina 
separar foruns em uma aba, videos e links de videos em outra, audios em outra, 
links de estudos complementares em outra, que nada fique jogado no layout da 
plataforma sujando a visão do aluno. 

Tem que melhorar tudo, principalmente quando temos algum problema 
mandamos e-mail não temos retorno nenhum, uma falta de consideração com os 
alunos, uma vergonha. 

Manter como estar sendo aplicado no final desse semestre, apenas no meet e 
deixando conteúdo no AVA 

Quem trabalha com imagem, sabe que essa é a alma do negócio. Com isso, digo 
que a estética do AVA é horrível e confusa. Praticidade e fácil acesso DEVE ser o 
objetivo a ser alcançado. A estética "clean" sem muitas cores e imagens seria 
essencial a um acesso mais prático, principalmente para os alunos idosos, que 
possui mais dificuldade em compreender o que e como fazer ao estar com um 
computador ou celular em mãos.  

muito bem elaborado 

A Biblioteca digital é boa no sentido de oferecer vasta variedade de livros porém 
para acessá-los é ruim precisando de internet o tempo todo e não oferecendo a 
opção de baixar nem de imprimir um limite maior de páginas. A plataforma AVA 
na minha opinião não é muito bem organizada e o sistema de fórum pra tirar 
duvida não é muito bom. Sendo preferível ver aulas ao vivo para tirar as duvidas.  

Que fosse mais organizada 

O problema é que nem todos os professores dão aulas video conferencia. O que 
dificulta o aprendizado. Estão colocando vários conteúdos no AVA e 0 aula. 

Que seja utilizado uma plataforma que as aulas fiquem gravadas. 

Microsoft Teams, ferramenta ao vivo... 

As videoconferecias poderiam ser realizadas em um aplicativo padronizado, de 
forma que todos os professores utilizassem o mesmo. 

os conteúdos postados pelos professores deveriam ser em ordem cronológicas e 
com as datas de publicação. 

O ava podia ser mais organizado 

Um calendário de atividades confiável. Muitas atividades não foram marcadas, e 
muitas tinham a data do prazo errada. Uma  

dandressa9@gmail.com 

Mudar o formato de visualização e muito confuso ,a parte de notas e envios de 



trabalhos 

referente as notas ....... horrivel 

È preciso melhorar a lentidão e travamentos do sistema. 

Acesso e muito complicado para postar e difícil 

Não quero  

Estarem presentes em todas as aulas 

apresentar link específico para os alunos terem acesso as aulas gravadas pelos 
professores. suporte técnico efetivo. 

necessitamos que as aulas que são feitas ao vivo depois sejam lançadas na 
plataforma ava. 

Achei que aonde ficam as notas ficou bem bagunçado no AVA, e também acho 
que não há necessidade da gente ter acesso a todas as turmas, basta aparecer 
os nossos professores, por exemplo, eu tinha acesso aos professores da manhã, 
achei isto confuso. 

O AVA em um todo é okay, o problema são alguns professores que não sabem 
utilizar, confundindo tudo, abrindo mais de uma aba para colocaram postagem de 
trabalhos, misturando tudo, enfim. Videoconferência é bom quando as duas 
internet's estão boas, porque depende muito do sinal, mas em um todo a idéia é 
muito boa. Biblioteca digital eu nunca consigo abrir, ter acesso, então não 
funciona pra mim, eu gostaria muito de poder utilizar a biblioteca online, mas 
nunca tive sucesso.  

Só fazerem uma coisa organizada simples 

plataforma otima.  

BIBLIOTECA VIRTUAL TEM QUE MELHORAR MUITO. A PLATAFORMA É 
HORRIVEL DE USAR POR SER LENTA, NÃO TER COMO FAVORITAR O 
LIVRO E NAO TER COMO CONTINUAR A LEITURA DE ONDE PAROU . 
A PLATAFORMA AVA É BOA, NO ENTANTO, PRECISA SER MAIS 
ORGANIZADA. O NOME DAS DISCIPLINAS PRECISAM FICAR EM ORDEM, 
COMO UMA LISTA.. E NÃO UM DO LADO DO OUTRO, MISTURANDO 
TURMAS DA MANHA E NOITE. ESSA MISTURA CAUSA MUITA CONFUSAO! 

Poderia ter um dispositivo ou até mesmo um aplicativo onde a própria plataforma 
avisa os alunos de que novos conteúdos foram enviados pelos professores, o que 
facilitaria o acesso dos alunos. 

Poderiam deixar na coluna ao lado para acesso apenas os conteúdos do período 
que estamos cursando, ficaria mais prático de mexer, e também mais organizado. 

Nada a declarar 

a plataforma é muito bagunçada, entendo que foi formulada as pressas devido a 
pandemia, mas ja estamos encerrando o semestre e a plataforma não mudou. 
Falta investimento por parte da instituição. 

Um roteiro de aula. 

não detenho conhecimento técnico para acrescentar em nada nessa circunstância  

Sem opinião 

acho que fica desorganizado as matérias e avaliações misturadas.  



Nossa área de login apresenta disciplinas que não fazem parte da nossa grade. 

ainda estou me adaptando ao sistema. Mas achei bem confuso no início.  

ta bom 

crítica: muita instabilidade dificultando a postagem de muitas tarefas 

Que seja mais acessível 

Usar somente o Google Meet. É a melhor plataforma que fora utilizado. 

Sugiro que cada disciplina tenha seu link fixo no AVA para as videoconferências. 

Plataforma individualizada para cada curso  

Organização melhor. 

nada a declarar 

A relação de notas(aba notas) poderia ser melhor renomeadas e separadas por I 
e II no AVA! Tem ficado confuso na hora de pesquisar a nota. 

a plataforma é muito boa! talvez poderia ser melhor dividido, mas é muito boa 

Site pesado ,plataforma lenta ,trava muito ,cheia de bugs. 

como disse as sugestões , virão com o tempo de acordo com as necessidades 

Vocês poderiam unificar o sistema de vocês, por exemplo... Eu não consigo 
acessar minhas horas complementares para saber o total, não pelo AVA. É 
necessário efetuar login no portal do aluno (normal), no qual são senhas 
completamente diferentes (sim, podemos usar a mesma senha em ambos), mas 
independente disso, poderia se unificar todo o sistema. 
Quanto as abas laterais para acesso, pelo menos no meu computador mostra 
somente algumas pastas, colocando o cursos sob a pasta, aparece a identificação 
desta, porém, tentei acessar pelo celular a plataforma AVA, e tive sim problemas 
para identificar quais era as pastas que eu precisava entrar, tive que sair clicando 
uma por uma. 
Enfim, de modo geral, não tive nenhum problema que exigisse contactar o suporte 
técnico, ou, postagem de atividade que posteriormente, esta não foi recebida, 
mesmo tendo sido postada, ouvi alguns alunos relatando isso, mas comigo... 
Graças a Deus não tive problemas, e sempre consegui acessar a plataforma. 

Que as aulas fiquem salvas com material de nesino no ava 

Em relação ao AVA UBM, eu proponho que os professores postem seus materiais 
de forma padrão para que nós alunos não fiquemos perdidos. EX: O material que 
for usado para aquela aula, seja colocada dentro da mesma pasta. Assim, como 
já é feito nas disciplinas a distancia.  

melhorar em conectividade  

Sem sugestões 

As aulas ao vivo devem ser obrigatoriamente postadas, caso os alunos percam 
por falta de internet, ou outro problema.  

Não consigo acessar a biblioteca Digital. 

Nunca consegui acessar a Biblioteca Digital do ubm! O a plataforma de vídeo aula 
é a pior, e o mais indicado seria o Google Meet. A falta de padronização nas 
avaliações é péssima e nem todos os meus professores seguiram com as vídeo 



aulas até o fim!  

Um aplicativo, seria ótimo! Com as matérias separadas, por fazemos confusão em 
qual estamos, qual vimos e qual não. Isso já seria ótimo para a instituição mesmo 
quando tudo isso passar! 

Teve professor que não conseguiu lançar minhas notas é a terceira atividade que 
tento postar e não consigo pois da erro de permissão. 

MELHORAR AS AULAS AO VIVO E ALGUMAS INFORMAÇÕES DE 
POSTAGEM DEVEM SER MELHORES EXPLICADAS. 

Acho a maneira de ver as notas muito confusa. 

AS NOTAS SÃO APRESENTADAS DE FORMA COMPLICADA, MISTURADAS. 
NÃO CONSIGO SABER MINHAS NOTAS POR AVALIAÇÃO DE MATÉRIAS. A 
PLATAFORMA DE VIDEOCONFERÊNCIA NUNCA FUNCIONOU, FORÇANDO 
OS PROFESSORES A BUSCAREM OUTRAS PLATAFORMAS. 

thais-vm@hotmail.com 

O ava precisa de uma organização melhor. 

Mudar a plataforma do JITSI para o Google Meet, pois o JITSI tem apresentado 
instabilidades. 

Para mim ocorreu tudo bem,tive problemas sim em relação a queda de energia e 
internet . Mas em relação a vocês foi tudo bem,obrigada! 

Sem sugestões 

NENHUM 

Em relação à plataforma de videoconferência, poderia a mesma plataforma 
utilizada por todos os professores do período. Sugiro o Google Meet, pois não 
tivemos nenhuma falha durante as aulas com o mesmo, simplesmente perfeito! 

Nenhuma 

Tanto o AVA quanto a plataforma de videoconferência (Google Meet) são 
excelentes. Porém seus recursos estão sendo subutilizados por falta de 
treinamento do corpo docente. 

Nenhuma 

Para uma melhoria, deveriam criar em nosso portal um local para que as aulas 
ocorram. 

o plataforma AVA as vezes sobrecarrega e dificulta um pouco a entrada. 

plataforma AVA um pouco pesada em alguns momentos. 

A POSSIBILIDADE DE TODOS PROFESSORES USAREM APENAS UMA 
TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÃO DE PREFERÊNCIA O LINK DO AVA,POIS 
ÀS VEZES EU NÃO CONSIGO ACESSAR. 

Portal horrível, some com provas e trabalhos. Fui prejudicada por que não consta 
2 trabalhos que fiz e postei. Não temos atenção nesses casos e não temos 
retorno. 

Quanto ao Portal do Aluno (para poder acompanhar as notas) - apresenta muita 
lentidão. 
Quanto ao AVA - precisamos de mecanismos mais viáveis de inteiração com o 
professor! 



ta bom 

Poderia ter uma notificação assim que gente entrasse no AVA quando um 
professor passasse conteúdo avaliativo 

Seria interessante usar o Google Meet ao invés do ZOOM, pois este não limita o 
tempo de chamada 

ta bom do jeito que ta  

Sem mais 

Nenhuma  

Pode melhorar mais com mais desempenho virtual  

As videos aulas tinha que está dentro do próprio AVA não sendo necessário 
utilizar o Zoom.  

Seria interessante todos usarem o Google Meet, pois diferente do ZOOM, não 
tem tempo limite de duração 

poderiam aparecer mais atividades para contar como atividade complementar. 

mensagens de avisos sobre provas que cheguem no celular não só no ava. 

Zoom 

Mais clareza na apresentação das atividades propostas e um ambiente mais 
limpo na plataforma, materiais que já foram abordados ou finalizados pelo 
professor deveriam sumir da plataforma(exceto os pdf´s ou materiais de estudo 
tipo: word) para que fique mais organizado e limpo o ambiente virtual garantindo 
assim mais organizações das tarefas. 

Que os professores escolham uma unica plataforma, que seja boa com imagem e 
audio, e que avisem pelo menos com antecedencia que terá a aula para 
podermos nos programar, pois muitos trabalhamos e ficamos sabendo 20 minutos 
antes 

Na maioria das vezes super lotados, impedindo o acesso 

Disponibilizar a correção( edição) ou exclusão de comentários no fórum por um 
período maior ou sem delimitar. 

SERIA MUITO BOM SE TODOS ESCOLHESSEM O MESMO APP PARA AS 
VIDEOCONFERÊNCIA. 

O AVA esta muito desorganizado, biblioteca virtual muita lenta para abrir os livros. 

muito boa  

Deveria constar para cada turma a data de prova e não geral.. 

Sei que todos se esforçaram para o melhor, não sei se é possível, mas que a 
instituição tivesse seu próprio meio ( e de boa qualidade) para as 
videoconferência e não ficando a cargo do professor. Ocorreram muitas 
interferências. Precisei buscar videos aulas fora para melhor entendimento. 

queria que respondessem nossas duvidas um pouco mai rapido e nao em 
semanas . 

Acho que os professores deveriam adotar um único app para as vídeos 
chamadas, visto que o meet é melhor que o zoom que trava bastante. E na 
plataforma virtual poderia ter acesso direto aos conteúdos onlines. 



Não tenho 

Padronização da plataforma 

Melhor organização do espaço destinado ao suporte das aulas presenciais, é 
bagunçado. Deveria ter uma pasta para cada matéria igual as EADs 

seria de grande valia, que fosse utilizado apenas uma plataforma, pois no meu 
caso, não tenho celular e computador que aguenta todos esses recursos 
diferentes.  

Muito bom 

Gosto como funciona atualmente. 

A biblioteca digital trava muito, visto que muitas pessoas não têm muita facilidade 
para utilizar essa plataforma, por conta da grande lentidão e os travamentos 
decorrentes. 

Unificar em um unico calendario todas atividades da turma pra facilitar a 
organização. 

Nao 

Tem coisas que ainda não consigo acessar pelo AVA devido a dificuldade em 
acessar.exemplo notas.  

O site do UBM precisa parar te tremer, isso dificulta o acesso. 

O AVA é uma plataforma muito pesada, as vezes não abre pelo celular. 

o acesso ao apoio presencial é muito bagunçado, professores liberam conteúdos, 
provas, trabalhos de todas as turmas juntas e fica muito confuso. 

gostaria que em cada matricula ao entrar no AVA, aparecesse somente a turma 
do aluno e nao de todas as turmas do mesmo curso. 

Seria bom para ambos, tanto para aluno quanto professores, uma única 
plataforma digital, de preferência Google Meets pois é mais seguro. 

A plataforma inicialmente apresentou problemas, hoje se apresenta estável e 
aceitável para a forma que está sendo utilizada.  

melhorar 

Verificar o AVA, muita gente entra e acaba que as vezes o acesso demora ou não 
entra e o professor tem que mandar link  

Poderia criar só uma plataforma pras matérias  

Muito lenta , trava toda hora  

Muito lenta , trava toda hora  

Muito lenta , trava toda hora  

Poderia criar só uma plataforma pras matérias  

Em relação ao AVA, muitos alunos da turma se queixam de enviarem perguntas 
no bate-papo privado e obterem resposta depois de semanas, quando obtém. 

Poderia criar só uma plataforma pras matérias  

Melhorar a organização das aulas  

Dentre as tecnologias para aulas ao vivo (remotas) que foram utilizadas pelos 
professores a que melhor me adaptei foi a do Google Hangouts Meet. 



Não custa nada investir em uma plataforma decente ! 

o acesso as aulas remotas poderia serem todos gravados e ser via AVA. 

Nunca consegui entrar na biblioteca digital. 

Manter todas as aulas gravadas para acesso posterior, principalmente para 
alunos com problemas em manter conectados durante as aulas e ajuda nos 
estudos podendo utilizar para revisar os conteúdos para prova. 

unificar uma unica plataforma par aula online pois varios app são utilizado pelos 
professores. 

Skype é muito pesado, o Google hangouts funciona com melhor fluidez.  

A plataforma ava é boa, porém quando ocorre muitos acessos ao mesmo tempo 
ela começa a da erro podendo prejudicar um aluno que precisa realizar prova ou 
apresentar algum trabalho ou até mesmo postar um trabalho 

adotar um programa padrao e criar um banco de dados para que as aulas sejam 
salvas e possam se acessadas posteriormente  

utilizar a mesma plataforma de vídeo conferencia para gravar e disponibilizar 
posteriormente essas aulas. 

Data as matérias postada é importante, cria uma organização, devido o excesso 
de publicação fica muito poluído na hora de procurar o que realmente teve 
naquele dia. 

Eu me identifiquei mais com a plataforma Skype, pois basta acessar o link e ja 
começa a assistir a aula. Já o Google Hangouts Meet e o Jetsi, temos que 
acessar o link e aguardar o professor aceitar a solicitação, o que as vezes demora 
e acabamos perdendo parte da aula, mais são plataformas muito boas também. 

A plataforma ava deveria ter suporte para vídeo conferência, assim poderia ficar 
disponível as aulas gravadas dos professores na nuvem. 

Uma plataforma mais clara. 

Padronizar um aplicativo para as aulas em videoconferência, entre o que utilizei o 
google meet foi o que teve menos instabilidade 

poderia ter mais instruções para biblioteca digiral.. e fazer sua propaganda 

é melhor videoaula doque videoconferencia 

app android 

Muito bom fácil acesso 

falta clareza e organização nos icones e separação de disciplinas, locais para 
entrega de trabalhos, aulas e postagem de exercicios, fica tudo misturado dentro 
da mesma matéria deixando bem confuso 

Deveria existir um acordo sobre qual plataforma usar, e não ter que ficar 
procurando saber como ter acesso a aula. Cada professor usa uma plataforma 
diferente, que acho ruim. 

O laboratório não foi bem elaborado,muitos alunos estão com problemas para 
acessar o mesmo e executar suas atividades...deveria ser revisado o roteiro 

tornar a plataforma mais intuitiva 

Nem todos os professores utilizam o skype para a transmissão das aulas, o que 
dificulta a gravação das aulas, que é um recurso muito importante no momento da 



realização dos exercícios em casa. O Jetsi não nos oferece uma boa qualidade de 
aula ao vivo. 

Se criado apenas um sistema mas amplo. Porque muitas vezes varios alunos nao 
conseguem acesso a aula porque o aplicativo e ruim. 

melhor acessibilidade no portal , mais clareza em varias paginas de acesso, 
disponibilizar a data de inicio e de término dos matérias , matéria x. separar os 
conteúdos, está tudo muito confuso o portal. 

o forum tira duvidas do ava aparentemente não serve muito para esclarece-las, 
deixar exercicios e nos deixar resolver trocentos exercios não é a solução para 
aprender, poderiam adotar uma maneira de se fazer simulados pelo menos 1 vez 
por semana para se familiarizar com os novos metodos de provas, que é novo 
para todos, ficou muito vago e mal explicado a meneira com o que a prova será 
feita, não sabemos se será somente multiplo escolha, se será necessário anexar 
fotos ao final das provas, muita falta de comunicação. 

Somente os feedbacks de horas complementares ainda estão com dificuldade 
neste aspecto. 

Orientação para os professores a utilizar a mesma plataforma de vídeo 
conferência que permita gravar as aulas e disponibilizar aos alunos para estudo. 

Não dá para enviar arquivo em resolução boa 

A plataforma utilizada para a aula online (Jitsi) é péssima, existem outras muito 
melhores, como o Discord. 

A plataforma Skype é muito pesada e as aulas apresentadas nessa plataforma 
apresentam muitos legs devido ao numero de alunos conectados a aula. 

Deveriam unificar a plataforma que sera usada para ministrar as aulas, pois 
algumas precisam de autorização do professor para entrar, do qual isso acaba 
demorando um pouco e o aluno acaba perdendo conteúdo. 

utilizar o google meet ou skype 

ava e bom, porem as plataforma jetsi é horrivel 

Acho que as atividades poderiam apresentar cores distintos para a melhor 
visualização do conteúdos apresentados na plataforma virtual. 

Poderia ser un pouco mais rapida 

Simplificar o AVA, vários ícones e links que clicamos e chegamos sempre no 
mesmo lugar. Sem necessidade. 

Acho que o link da sala de aula deveria ser disponibilizado no AVA, para assim, 
forçar o aluno a entrar e fazer download do material do dia e acessar a sala de 
aula.  

Criar uma única plataforma de utilização para padronização. 

Alguns professores se adaptarem a utilizar o GOOGLE MEET 

Ter um app de aulas ao vivo único para todos os professores, para que assim 
fique padronizado 

Muitas vezes o AVA não abre, sugestão: utilizar o Classroom 

Deixar todas as aulas salvas no portal 

todos os professores deviam utilizar o mesmo aplicativo (remoto) para as aulas 



Sistema trava de vez em quando e muitas aulas não foram gravadas. Os alunos 
deveriam ter acesso a todas as gravações das aulas no AVA. 

A plataforma em si, é boa, porém dependendo da internet de cada aluno, um ou 
outro sempre perde alguma coisa, pois dependemos da nossa internet( que as 
vezes pode falhar). 

Em relação ao AVA não tenho o que reclamar. A plataforma é muito bem 
organizada, com prazos muito bons. Já em relação as videoconferências, vejo 
que nem todos os professores utilizam de forma eficiente. 

Ter uma aplicativo padrão ou proprio da UBM. 

E bom o acesso... 

Mais paciencia quanto a duvida dos alunos., pois nem todos alunos tem internet 
com ultravelocidade 

referente a biblioteca digital ela não esta reconhecendo minha matricula e com 
isso não consigo acessar. 

Nao estou tendo acesso as minhas notas, fiz todas as atividades postei dentro 
dos prazos estabelecidos e ainda nao tive retorno dos resultados, nao sei se o 
problema é na plataforma. 

Pelo aplicativo MOODLE as tarefas ocorrem com mais agilidade 

Não está de maneira padronizada. 

Acredito que a plataforma está boa.  

Está tudo ok, muito bom, estão de parabéns pelo esforço feito para os alunos. 

MUITAS VEZES ESTÁ FORA DO AR, PRINCIPALMENTE O PORTAL DO 
ALUNO. 

a biblioteca digital eu já desisti de utilizar, eu vivo perdendo o acesso a ela (não, 
eu não perco nem esqueço minhas senhas), não sei se ela reseta a senha 
automaticamente ou o que é, mas sempre que eu preciso tentar utilizar só passo 
mais raiva. O AVA está melhorando bem, as disciplinas estão ficando mais 
organizadas, mas ainda é meio "poluído", não sei explicar ao certo, mas eu tenho 
facilidade em utilizar ferramentas digitais, faço isso a muitos anos e tive 
dificuldade de me adaptar com o AVA. As plataformas de videoconferência são 
boas, quando feitas em tempo real com os alunos e quando os professores 
realmente as utilizam. 

Melhorar a localizacao no site do link da biblioteca digital pois nao consegui 
acessar procurando esse botao no site. 

Aumentar a capacidade de anexar um arquivo em fóruns.  

melhorar o menu,  

unificação de um programa so para as aulas  

É preciso rever a questão do acesso a biblioteca , pois não consigo acessar. 

Ao final das contas, acabou ficando muito desorganizado as partições das 
discipinas. 

Achei muito fraco, pelo fato de vocês não terem uma plataforma EaD. Período 
que vem se continuar desse jeito, vocês teriam que ver uma forma melhor de lidar 
com o período, até mesmo em relações as provas. Acabou a etapa 1, da a prova, 



mesma coisa com a etapa 2. Assim, fica muito difícil para os alunos e 
professores. 

Plataforma muito usada para esse tipo de ensino é o Microsoft Teams 

melhora quadro de horarios e notas 

Tem que ter avisos frequentes e com antecedência de quando ocorrerão as aulas 
ao vivo e, provas ou outras quaisquer avaliações que os professores forem 
aplicar. 

Fazem-se necessárias uma maior organização na disposição dos conteúdos na 
plataforma digital, e uma otimização da experiência do usuário em aparelhos 
mobile, tanto pelo navegador, quanto pelo app moodle 

Às aulas deveriam ser feitas em tempo real e posteriormente os vídeos deveriam 
ficar disponíveis no AVA para consulta e estudo. Sem período de expiração o 
material da aula também deveria ser apostilado ou postado em PDF para 
impressão e anotação dos alunos.  

Esta ótima, atende as necessidades acadêmicas  

ACESSO AO SITE É MUITO LENTO 

A biblioteca até hoje não consegui entrar 

Sem resposta. 

Em relação a biblioteca demoram para responder nosso email e não atendem o 
telefone. 

Laboratório Virtual não funciona 

Acho que todos deveriam usar só o AVA e não celular (Skype)  

paulasouza.pvih@gmail.com 

Sugiro que os professores a cada final de período, antes da prova, façam 
resumos por vídeo com eles falando sobre o conteúdo abordado no módulo 1 e 
depois no modulo 2. Deixo meu elogio aos professores de Embriologia e 
Processo Saúde e Doença que fizeram isso com o conteúdo de nota 1. Antes da 
prova eles fizeram um vídeo explicando resumidamente todo conteúdo do 
módulo. Deixo a sugestão para que não só eles continuem fazendo isso (pois 
ajudou muito o entendimento da matéria) como aos outros professores tomarem a 
iniciativa de fazerem tais resumos também. 

naomi.werneck@hotmail.com 

Que todos os professores devem dar a aula por videoconferencia, porque nem 
todos dão e não dá pra aprender só com slide. 

laboratório virtual tem que ser revisto trava o tempo inteiro . 

Poderia achar um meio melhor para fazer as aulas online, pois não consigo 
assistir nenhuma aula pelo Zoom  

A ubm poderia disponibilizar uma plataforma única para os professores postarem 
as aulas no tempo certo para tirar as dúvidas ao invés dos alunos terem que se 
virar para baixar um milhão de aplicativos para assistir a aula, e quando há aula.  

O layout poderia ser mais claro, lembrando que existe pessoas com dificuldades 
para lidar com tecnologia. Acessibilidade é importante. 

Biblioteca não funciona! 



A Universidade precisa disponibilizar um material para o professor da aula, uma 
fonte de comunicação que todos sejam coerentes em ajudar a acessibilidade do 
aluno. Cada professor usar um aplicativo é horrível. 

Tdos deveriam ter se adequado em apenas uma plataforma virtual, tive problemas 
com virus ao baixar uma plataforma solicitada por um determinado professor. A 
que mais me agradou foi o skype. 

a instituição poderia estabelecer um único plicativo para todos os professores 
darem aula 

O esquema de avaliação deveria ser como os de matérias EAD utilizando direto o 
AVA . 

em particular não estou conseguindo acessar a biblioteca virtual 

NÃO CONSEGUI ACESSAR A BIBLIOTECA, É MUITO DIFÍCIL FALAR COM 
ALGUÉM DA SECRETARIA PRA AUXILIAR, NEM TODOS OS PROFESSORES 
FIZERAM VIDEOCONFERÊNCIA, OS PROFESSORES MAIS ASSÍDUOS QUE 
INTERAGEM COM OS ALUNOS SÃO PROF. CLAUFFER E PROF. LÉO.  

Não colocar aulas muito longas, pois se torna cansativo e se aprende menos. 

Só a questão de criar um app do AVA, e do portal do aluno, para termos acesso 
mais rápido a notas, financeiros e etc, pois as vezes o site demora para carregar.  

Solicito que todos os docentes entrem em concesso e utilizem as mesmas 
plataformas de videoconferência, para evitar que sobrecarreguem nossos 
dispositivos, visto que todo nossos conteúdos no momento estão sendo 
armazenados neles. 

as notas estão todas emboladas. 

o AVA deveria abrir um canal para as passar as videos aulas pois o sistemas 
utilizados as vezes cai por ter muita gente e acabamos ficando sem ter a aula, 
fora que as disciplina a distancia tambem deveria vim com melhor explicações 
pois so temos testo para ler e nada explicativo  

de quatro professores, somente um se disponibiliza em dar aula ao vivo, sendo 
assim difícil aprender as outras disciplinas  

a biblioteca digital tinha que ser mais fácil o acesso e meio difícil achar um livro 
quando se procura , o AVA podia ter sua própria plataforma de videoconferência 
pois muitas das vezes os outros meio trava e fica difícil o acesso ha todos por la 

As informações de materiais de adaptação e dependencias deveriam ficar mais 
esclarecidas na plataforma. 

A plataforma está muito bagunçada, os materiais estão sendo jogados na 
plataforma e estão sendo todos misturados la, visualmente fica muito dificil, está 
bem difícil o inicio ead proposto pelo UBM. 

Padronização pelos professores em relação as plataformas e conteúdos que 
sejam por eles elaborados, não vídeos aleatórios e total ausência que nem vem 
acontecendo. 

A plataforma Zoom é a melhor que se tem para estudar, porém a universidade 
(mesmo com o valor alto da mensalidade que pagamos) não assina o zoom 
premium, fazendo com que as aulas que deveriam durar em média de 2, durem 
apenas 40 minutos, dificultando assim o nosso aprendizado. Com o zoom 
premium (que não é nem 10% da mensalidade de um único aluno), as aulas 



poderiam ser gravadas com mais facilidade, e poderiam ter a duração de uma 
aula presencial. 

A plataforma AVA, não apresenta um layout simples, é confuso e não sabemos 
usar todos os recursos que ele oferece 

Eles poderiam usar apenas um aplicativo para dar aula, por exemplo o Google 
Hangouts Meet 

Minha sugestão é que todos os professores usem um só aplicativo de 
videoconferência para as aulas ao vivo, e quando forem colocar arquivos no AVA 
também usem o mesmo formato, pois alguns são possíveis abrir no celular e 
outros não.  

Nada a declarar. 

Sobre o ava, acho que deveria ter uma forma de enviar os documentos ou trocar 
a foto de perfil pelo celular, caso tenha eu realmente não consegui achar.  

Acredito que seja necessário, agora com mais calma, melhorar a interface do 
ambiente virtual, que de modo geral, ficam extremamente "poluídas", seria 
interessante planejar melhor essa interface das disciplinas, com apoio de 
profissionais da informática, para que o conteúdo fique melhor organizado. Talvez 
em unidades, módulos, ou que acharem melhor, mas que fique mais apresentável 
e menos confuso. 

A biblioteca poderia ser menos lenta e ter mais alguns livros, mas tirando isso ela 
é ótima. 

A minha biblioteca é realmente muito boa, mas ela trava constantemente... Seria 
muito bom se explicassem para nós como ter acesso a outra biblioteca " 
Biblioteca online", pois nem sempre na minha biblioteca achamos aquilo que 
procuramos.  

Minha sugestão é que todos os professores usem um só aplicativo de 
videoconferência para as aulas ao vivo, e quando forem colocar arquivos no AVA 
também usem o mesmo formato, pois alguns são possíveis abrir no celular e 
outros não.  

um ambiente mais intuitivo  

Site trava com frequência, não tem um "menu organizado" , do jeito que está fica 
desanimador abrir a plataforma para procurar um slide.  

Nas atividades avaliativas, como trabalho onde anexamos na plataforma. Deveria 
constar a nota, pois as notas finais demoram sair e é importante sabermos o 
desempenho. 

Todos os professores adotarem o Google Meet facilitaria. Não consegui acessar a 
biblioteca digital ainda, quando digito a senha aparece a mensagem que a minha 
matrícula está bloqueada para acesso.  

Criar avisos e disponibilizar calendário de todas as turmas por que o da minha 
sala não foi somente das turmas a e c  

todos poderiam usar o google meet, é uma plataforma fácil e boa para o acesso, 
muitos alunos não possuem memorias disponíveis no celular para baixar vários 
aplicativos de videoconferência por conta de cada professor usar um  

Muitos professores utilizam a plataforma de videoconferência Zoom, e as aulas 
acontecem somente durante 40 minutos, por não ser a forma paga. Creio que a 



universidade pudesse colaborar com esse caso, fazendo um plano para os 
professores ou os instruindo ao uso de outras plataformas para melhor 
aproveitamento. 

Notificações sobre atividades novas postadas 

Não gosto da ideia de aulas ao vivo, os momentos de vídeo conferencia deveriam 
ser apenas para tirar duvidas. 

Em questão da biblioteca virtual precisaria melhor a parte do acesso, não só eu 
mais vejo nos grupo de whats bastante alunos questionando a dificuldade em 
acessar, dificuldade de como procurar livros virtuais, poderia ser uma acesso 
mais funcional, ou seja, poderia ter um video curto guiando os alunos para ter um 
prático e rápido.  

Unificar o aplicativo pelo qual ocorrerão as aulas remotas, vincular o ava com os 
e-mails dos alunos para se ter registro de tudo, aba de avisos para datas de prova 
e trabalho não ficarem apenas no boca a boca dependo de serem lidos em grupos 
de WhatsApp.  

Biblioteca digital está com o acesso muito difícil, devido a lentidão. 

Que as videoconferências sejam apenas pelo google meet.  

Melhorias na parte de vídeo e verificação de notas, o site trava um pouco.  

Os apps para uso não são tão bons, e praticamente todas as aulas são caóticas, 
com diversos alunos atrapalhando a aula e outros motivos... 

Que todos os professores disponibilize aos videos aulas no AVA sem exeção. 

trava muito 

que os profesores colocassem as notas no portal para podermos saber se 
estamos bem ou nao na materia, e tbm um alerta de prova para cada curso, pois 
o calendario mostra todos cursos. 

A plataforma cai muito, e muitas vezes parece não suportar a demanda, isso 
prejudica muito os alunos principalmente em época de prova.  

Dei uma nota "ruim" para a plataforma, pois gostaria até que quem está lendo, 
acessasse a mesma, e me dissesse qual material é nota 1, qual é nota 2, o que é 
atual, o que é trabalho. Enfim, é uma bagunça enorme e nós alunos temos que 
ficar nos desdobrando pra saber o que é pra ser feito. Sugiro que todo o material 
seja dividido por pastas: N1>fóruns/trabalhos/aulas. Dessa forma fica mais 
organizado. 

Por mim está ótimo 

Divulgação de vídeo explicando como usar a Biblioteca Virtual. 

O Ava para video aulas é realmente muito ruim, assim como vários aplicativos de 
comunicação, os únicos que realmente funcionaram foram o Facebook e o 
TeamLink  

Melhorem o site, principalmente em tempo de resposta. Já cansei de ficar horas 
para tentar acessar o portal e não consegui, além da "solução" que a instituição 
iria achar para as aulas, o que ficou na mão dos professores e alunos. 

Estabilização do sistema e uma interface mais "amigavel" ( icones mais refinados 
- abas mais dinamicas para cada disciplina - Remover pop -up(novas janelas) 
quando for baixar pdf ( isso poderia ser direto na pagina que estamos) e tornar o 



site responsivo, ou seja, melhorar o layout dele no celular. 

É muito lenta a plataforma 

Nada a declarar 

Nada a declarar 

Nada a declarar 

Nada a declarar 

biblioteca é pesada e sempre demora ou trava nas pesquisas 

Que os professores utilizem apenas uma plataforma para todas as disciplinas. 

Tenho sempre que fazer login externo para então poder acessar o material 
enviado pelo professor na biblioteca. Sendo assim, fazer um caminho direto e 
funcional para utilização da plataforma. 

Unificação de app De videoconferência só exemplo Google meet  

AVA e portal do aluno apresentam muitas falhas de acesso. 

Os professores poderiam organizar melhor o conteúdo colocado na plataforma de 
maneira cronológica e que não misture as aulas. 

A plataforma virtual, tem que ser uma só, o Skype é bom, pois dá para o professor 
compartilhar a tela (os slides de sua). A biblioteca digital é um bom recurso , 
porém inacessível, se tornando ruim por não conseguir acesso como aluna. Na 
plataforma AVA os conteúdos podem melhorar, sendo separado o material de 
trabalhos, n1 e n2. 

Mais uma vez, PADRONIZAÇÃO. Como respondi acima, meus professores de 6 
disciplinas usaram no total 5 plataformas diferentes, sem gravação para meus 
colegas que não tiveram acesso. Desta forma, as provas não podem nem mesmo 
ter conteúdo de aula, apenas de slide, se não seria injusto. Então, de que adianta 
a aula se eu posso ler o slide quando quiser? Deveriam ter elaborado melhor uma 
forma para essas aulas serem ministradas, considerando as condições de 
TODOS os alunos e ensinados aos professores para que estivessem melhor 
preparados. Até meu plano de saúde tem um app próprio para consultas online, 
como o UBM não conseguiu desenvolver algo semelhante para padronizar as 
aulas? 

Aulas gravadas em videoaula e não em tempo real ! Não são todos meus colegas 
de turma que tem acesso na hora estipulada, e o pior de tudo é que não podemos 
pausar, reescutar explicações importantes. 

AVA: mas organização dos conteúdos, por tipo 

penso que poderia ser um login para acesso de qualquer área do site UBM, pois 
cada área com uma senha e login diferente gera dificuldade e confusão e não tem 
sentido nenhum isso, para entrar na biblioteca é um login, ava outro, e outras 
áreas outro, porém o aluno é o mesmo. Uma vez que se esta no site deveria ter 
acesso a qualquer área sem ter q ficar entrando com login a todo instante. 
Seria bom também se as aulas ficassem gravadas para facilitar o acesso, porém 
isso não deve permitir que o aluno se ausente nas aulas em tempo real, para 
evitar esse problema um sistema de presença do aluno deve ser organizado para 
valiar sua frequências nas aulas como ocorre nas aulas presenciais. 

mudar todo o programa, pois é igualitario a um site amador 



um aplicativo proprio seria legal 

O jitsi, adotado pela ubm só trava, além de dar problemas na hora de ingressar 

Unificar a plataforma de videoconferencia. 

A IES precisa buscar meios de feedback com os usuários para melhorar o 
sistema continuamente.  

Facilitar o app nem todos os alunos possuíam acesso bom internet, mais tem 
professor não dar preferência ao Google meet  

É necessario estabelecer um aplicativo padrão para as aulas, priorizando a 
portabilidade (podendo ser usada tanto em celular, quanto em computador). 

disponibilizar as aulas gravadas como conteúdo de estudo e pesquisas, de uma 
forma padronizada e eficaz. 

Não consigo acessar a biblioteca e quando acesso não sinto facilidade na 
utilização da mesma. A plataforma ava poderia ser usada para que as aulas 
fossem gravadas pelos professores e postada na plataforma. Poderia também ser 
o local onde o professor poderia colocar o link de acesso para suas aulas. 

Facilitar o acesso à parte de notas no AVA, que é confuso, e deixar claro a qual 
disciplina se refere cada nota, pois estão aparecendo os títulos da provas que os 
própios professores colocam, e a maioria delas não tem o nome da disciplina 
incluso 

Sobre AVA, acho que sistema antigo era mais facil de se achar dentro dele, agora 
esse novo sistema, nova interface é mais confusa de se achar materias, notas e 
etc.  
A Plataorma de videoconferência é horrivel em minha opinião, pois se tiver muita 
gente na sala ao vivo, a imagem que professor esta compartilhando para todos, 
aparece para alguns e para outros nao fica saindo so o audio. Por isso alguns 
professores adotaram medida de dar aula via whatsapp, mas uma plataforma boa 
que um professor usou foi o Google Meet. 
A biblioteca Digital , deveria ser integrada ao portal do aluno e Ava, pois quando 
tem algum livro diponivel no AVA, e clico, diz que preciso fazer login, ai eu tenho 
que sair pagina ava e entrar por outra parte sistema do site ubm, e acabei 
descobrindo isso so agora essa semana. Antes disso estava buscando livros em 
outros sites. 

O site UBM muitas das vezes fica pesado creio eu por causa de muitos alunos 
estarem ao mesmo tempo acessando. Se melhorar isso ficaria bem melhor e o 
problema nao 3 minha internet pois tenho um plano bom e sempre deixo 
reservado para os meus estudos. 

Deixar a disposição dos alunos, material didático de boa qualidade (elaborado 
pelo próprio professor). 

Menos informação na tela. 

Para as pessoas que não entendem muito de tecnologia a plataforma é um pouco 
complicada. 

1- Mais organização no acesso às disciplinas; 
2- Mais intuitivo; 
3- Multi-plataforma, isto é, ser funcional tanto na web, quanto em versões mobiles 
(tornar o AVA em um App acessível para dispositivos); 
4- Estabilidade na conexão, às vezes o sistema trava, fica fora do ar ou 



simplesmente apresenta lentidão. (Sei muito bem que há momentos que pode ser 
instabilidade de nossa banda larga. Mas pode ser os servidores do UBM 
também.). 

Por vezes as páginas de acesso não carregam, sugiro uma melhora neste 
sentido. 

Um aplicativo que não caísse ao atingir 40 minutos. 

Primeiro é o site que nunca funciona, só matando!!! 
Nem o boleto da pra imprimir, e depois presica ter um servidor à nivel de 
faculdade, que não trave!! 

Não usamos a biblioteca digital. 

A plataforma deveria ter campos para que possamos dar sugestões, reclamações. 
Em relação a vídeo conferência, este está sempre com problemas, a internet cai, 
o áudio muita das vezes é horrível, a Biblioteca não tenho nada a declarar. 

Gostaria que melhorassem o acesso da biblioteca digital pois é lento e trava 
muito.  

TER DESCONTOS NA MENSALIDADE 

Os professores do UBM deveriam entrar em acordo e utilizar apenas 1 tipo de 
aplicaivo para as video-aula. 

Oportunidade de revisar os testes do AVA. Ficamos sem saber o que erramos. 

arth.paixaoo@gmail.com 

Minha sugestão é para biblioteca virtual, pois muitos livros não abrem e temos 
poucas opções para pesquisa. 

acesso a biblioteca é pessimo 

Poderia ter aula com o professor para ter uma interação melhor, as aulas deveria 
ser voltadas para as matérias para o curso de nutrição. 

Uma ajuda em elaborar um cronograma para organização das aulas no período 
determinado para a conclusão da disciplina. Fico confusa sem saber quantas 
aulas da plataforma preciso completar por dia para ter terminado o conteúdo até a 
data da prova que é sempre no final do mês. Uma instrução de como completar a 
aula em um determinado tempo também seria ótimo. Mostrar O que é mais 
importante primeiro, ler o conteúdo, assistir o vídeo. Acredito que uma ajuda 
principalmente para quem está no primeiro ano da faculdade seria ótimo para 
nortear nossos estudos. Nesse primeiro semestre me senti muito perdida por não 
ter instruções de como estudar pela plataforma.  

A plataforma que apresentou menos problemas foi o google meet. 

Melhor contato com os professores, resposta imediata, em um horário definido 
pela plataforma. 

Padronizar a plataforma de videoconferencia, pois cada professor usa uma, de 
modo que fica complicado acompanhar. 

crisinhamil@hotmail.com 

o material das matérias nead poderiam ser mais didáticos,com vídeo aula e mais 
participação do professor com a turma. 

poderia ter uma parte que durante a leitura, pudesse fazer anotações no AVA 



acho um pouco confuso quando o professor oferece o conteudo on line (ao vivo) 
pelo portal. Tela com muita coisa e todos ficam perdidos 

No momento não tenho o que reclamar 

joselaineubm@gmail.com 

Estou satisfeita! 

Onde todo mundo poderá ter acesso! Nem todos conseguem entrar no aplicativo 
sugerido por docentes. 

infelizmente não se torna melhor, devido depender de sinais de internet que as 
vezes falha a transmissão. 

Acredito que todos os professores deveriam usar apenas o Google H. Meet pois a 
conexão dele não costuma travar nem cair com frequência como acontece com os 
demais aplicativos. Se os professores utilizassem apenas um aplicativo, sempre 
com o mesmo link não precisaríamos ficar correndo atrás na hora da aula, pois 
alguns professores mandam o link faltando 5 minutos para começar a aula, todas 
as vezes, sobrecarregando a memória dos nossos aparelhos telefônicos com 
esses aplicativos.  

Padronizar tambem a plataforma digital utilizada pelos professores. Pois cada 
professor utiliza uma plataforma diferente e os alunos sofrem com a dificuldade de 
acesso. Acredito que o google meet é a plataforma de melhor qualidade e de fácil 
acesso. 

No caso da plataforma ava, aulas mais explicativas e melhorias no fórum. 

Separaçao do turno diurno e noturno 

Gostaria que os professores entrassem em acordo para utilizar o mesmo 
aplicativo para todas as disciplinas pois cada um utiliza uma plataforma diferente 
e como faço as aulas pelo celular nao consigo acompanhar todas pois meu 
aparelho nao tem memoria suficiente para todos os aplicativos de 
videoconferencia. 

A plataforma é muito confusa, principalmente os foruns criados pelos professores 
para tirar duvida, onde nao se tem acesso e tem que clicar um por um. 

tem muita poluição visual. Às vezes confunde a gente. E quando postamos 
nossos trabalhos, às vezes outros alunos ao postarem os deles, acabam 
apagando o nosso. 

a plataforma é desorganizada, nada intuitiva, não tem um padras para ser 
postado o conteudo, nao tem uma divisão das materias certas, varias materias 
duplicadas, varios problemas durante as provas na plataforma 

Penso que poderiam separar no AVA o matutino do nortuno, pois confunde 
algumas pessoas na hora de postar trabalhos e acessar conteúdos. Acho que a 
melhor plataforma que usamos foi o Google Meet, fácil e prática, sem tempo limite 
assim com Jtisi porém sinto que essa é melhor. O Zoom também foi uma boa 
plataforma, e alguns professores pagaram para poder usa-lá de forma liberada 
mas penso que a universidade deveria estabelecer uma única plataforma, já que 
alguns alunos não têm tanta memória no celular e alguns não tem computador em 
casa.  

Poderia ter um histórico para que quando realizássemos uma atividade avaliativa 
não termos duvidas quanto ao envio da mesma. Ter que passar a filmar a tela 



para provar que fiz a atividade para o caso de algum problema não é muito legal.  

Plataforma por vezes trava e fica sem imagem ou sem áudio  

Os sites demoram para carregar 

As avaliaçôes não esta constando no horario certo, varios alunos ficaram com a 
nota zero por conta disso, favor falar com o programador do site. 

Foi citado pelos meus colegas de turma, que alguns deles fizeram a prova, porém 
a mesma não foi identificado no sistema, e não houve solução pela professora e 
nem pela coordenação, na minha opinião é isto é grave, pois eles ficaram 
prejudicados por conta do sistema... 

Algumas coisas estão boas, mas recentemente perdi pontos em uma atividade 
por erro na plataforma, fiz e o professor responsável não recebeu meu material, 
apesar de o site falar que eu tinha enviado. Um erro que não havia acontecido, 
mas me senti prejudicado, pois o professor até o momento nada fez com o 
problema que foi apresentado por alguns alunos do mesmo curso e turma.  

amandaporfirioa@gmail.com 

A instituição devia disponibiizar o zoom pago para os professores pois está é a 
melhor plataforma, porém o acesso a gratuito dura apenas 50 min, o que faz com 
que a aula caia. 
O ava também poderia ser mais organizado. Os links e fóruns são muito 
confusos.  

ter atedentes rápidos online 

as notas são confusas  

AVA só está servindo para ter acesso aos materiais. Péssima plataforma.  

Há muita poluição visual. Confunde a gente.  

Penso que não deveria esperar o final do semestre para avaliacao e sim fazer 
uma avaliacao continuada deste processo 

Por ter bastante dificuldade nesta área não tenho como responder. Penso que 
devem buscar o que for de melhor para um ensino remoto, ms de qualidade 

o ava é uma bagunça, não é clara a diferença das matérias do ensino noturno e 
matutino, muitas vezes demora pra conseguir entrar 

melhorar disposição visual das matérias, acesso apenas às disciplinas cursadas, 
calendário com lembrete na tela inicial 

diversas vezes o site não abre, deviam realizar uma correção desse erro 

Sem sugestões  

Todos os professores poderiam usar uma mesma plataforma de 
vídeoconferencia, para facilitar, e não precisar utilizar tantos aplicativos diferentes. 

As aulas deveriam ser pelo ava, e não por aplicativos 

a UBM poderia oferecer uma plataforma para as reuniões ou pagar as que já 
existem para oferecer melhorias já que não tivemos desconto e é chato o zoom 
caindo a cada 40 min tira a concentração 

Precisamos de uma plataforma padronizada para o uso de todos os professores e 
que de preferência não tenha tempo estipulado já que ter que ficar interrompendo 
a aula a cada 40 minutos dispersa muito.  



O AVA tem potencial de ser bom mas acaba servindo apenas para formalizar. As 
provas deveriam ser realizadas ali e não nos formulários do google por exemplo. 
Os professores tem sofrido com as limitações das contas grátis. No zoom por 
exemplo a reunião dura 40 minutos apenas. E cada professor usa um app 
diferente. 

Acho necessário criar um ambiente para encontros on-line ao vivo, pois muitas 
vezes precisamos baixar aplicativos diferenciados para professores diferentes. 

As plataformas utilizadas pelos professores, para realizarem a vídeo conferência, 
são boas com destaque para o Google Meet. Já o site do Portal do Aluno as 
vezes há uma demora enorme para carregar, mas além disso tudo certo. E o 
ambiente virtual (AVA) pode apresentar muitas melhorias para os alunos. A 
organização do site pode ser muito melhor, trabalhar nisso para que não fiquemos 
confusos, principalmente na parte do reforço ao presencial, lá é muito embolado. 
E muitos têm relatado, alguns professores também, que o Laboratório Virtual há 
uma grande dificuldade de utilizarmos, as setas não são flexíveis ao ponto de 
podermos manusear precisamente. E o aplicativo Moodle, acaba por enviar 
notificações de outras tarefas que não pertencem a turma e caba por nos dar um 
susto achando que perdemos alguma atividade, organização acerca disso 
também. 

Ambientes mais coesos, menos confusos exemplo: período matutino e noturno 
tudo junto. Atrapalha. 

Padronizar a plataforma utilizada pelos professores.  

Para as disciplinas do ava em nead, acho que os professores poderiam gravar 
videos com a revisão do assunto. Só uma sugestão. 

O ideal seria que a UBM disponibilizasse apenas um programa para as aulas, 
sendo organizado e de fácil acesso para os alunos e professores, assim evitariam 
baixar vários programas diferentes e ter que ficar migrando de um programa para 
outro em cada aula, e focar matérias e atividades em um só, como no AVA por 
exemplo. Melhorar a plataforma para que além das atividades e materiais, as 
aulas, também fossem administradas ali, para que já contasse a presença do 
aluno da mesma.  

Cada professor tem usado um aplicativo diferente para as aulas online, o que 
gera transtorno em termos de ter espaço no celular para instalação de tanto 
software. Além disso, os professores demonstram não conhecer os recursos do 
software e ainda, os que utilizam o zoom, tem o inconveniente de que aula cai de 
40 em 40 minutos e temos que fazer novo acesso, pois é assim que a versão 
grátis do programa funciona. Acredito que seria importante a UBM dar 
treinamento aos professores e assinar a versão paga do software zoom, ou adotar 
um software padrão, para que todos os professores utilizem o mesmo. 

Acredito que deveriam ser feitas melhorias no AVA, a interface é confusa para os 
alunos e limitante para os professores 

o conteudo das aulas que eu tenho a distancia mesmo (que sao duas) sao pouco 
conteudo. E eu nao entendo muito bem, tenho que ir procurar no Google. 

1) Criação de um mural para cada curso, onde se coloque a agenda oficial de 
atividades em um espaço único (calendário de provas, por exemplo), melhorando 
o compartilhamento da informação e a segurança de que foi disponibilizada a 
todos os alunos. 



2) As informações e materiais das disciplinas no AVA ficam um tanto confusas. 
Vejo a necessidade de mudança na configuração do portal. 

Na minha opinião acho que deveriam experimentar outros formatos de sites pois a 
programação do site presente é de muito dificil entendimento, sobrecarrega muito 
facilmente e os conteúdos não são simples de encontra-los.  

Seria ótimo que tivessemos uma plataforma padrão para as aulas online, uma vez 
que cada professor acaba optando por um, causa uma certa dificuldade de baixar 
várias plataformas diferentes. O zoom é o que mais em sido usado, mas o fato de 
acabar a cada 40 minutos atrapalha a concentração e o foco na aula, podendo 
cair a aula em um momento estopim. Um app padrão, que possibilitasse ter todas 
as aulas gravadas disponíveis seria ótimo.  

Horas complementares estão aparecendo de maneira incorreta no portal do 
aluno, com conteúdos em falta e carga horária errada no somatório.  

As vezes demora pra atualizar os conteúdos postados pelos professores. 

Acredito que poderiam melhorar a plataforma ava, de maneira que ela fosse mais 
interativa e dinâmica, permitindo mais autonomia aos professores na exibição dos 
conteúdos, como poder postar textos, imagens e vídeos na própria plataforma, 
sem ter que abrir um link em outra página. A organização das disciplinas é muito 
confusa, poderia ter uma sala separada pra cada disciplina, com abas que não 
nos confundissem.  

Unificar a plataforma de vídeoconferência para que não seja necessário o uso de 
mais de uma.  

Não tive acesso a biblioteca até hoje. O portal do aluno é mais demorado para 
acessar.  

Em relação ao laboratório virtual muitos não conseguiram baixar e explorar, deve 
fazer uma pesquisa em relação a isso para descobrir a causa desse problema. 

Para melhorar a instituição deveria usar as formas pagas das plataformas, 
disponibilizar bons recursos de internet para os professores. 

Divisões das matérias matutinas das noturnas. Em uma área apenas matérias e 
professoras matutinos e na outra apenas da turma noturna. 

A disposição das notas no AVA são meio confusas. 

As vezes as matérias ficam confusas se o acesso dor feito pelo aplicativo ou pelo 
navegador, tem uma grande diferença, eu por exemplo não acesso tanto o 
aplicatico pq lá as matérias (apoio aos presencial)ficam misturadas, enquanto 
pelo navegado consigo ver cada matéria. 

Ficou muito bagunçado para algumas matérias misturar o matutino e o noturno no 
mesmo lugar, até coloquei um trabalho em turno errado. 

Ficou muito bagunçado para algumas matérias misturar o matutino e o noturno no 
mesmo lugar, até coloquei um trabalho em turno errado. 

Eu nunca consigo entrar de primeira no AVA, mesmo digitando a senha certa. É 
sempre só na segunda tentativa. 
Dentro do ambiente, atividades do período noturno e do matutino estão 
misturadas. Houve confusão varias vezes na hora de enviar um trabalho. O aluno 
fica ansioso por não saber se submeteu no campo certo e o professor fica se 
desdobrando pra separar quem é da manhã e quem é da noite. 
O quadro de notas é horrível. De novo, as disciplinas se repetem. Temos que ficar 



caçando a nota, porque os títulos não especificam se é trabalho, se é prova, se é 
da N1 ou N2 e etc. 
Abram um espaço para a comunicação COORDENADOR-ALUNOS, onde ele 
possa deixar recados e nós, alunos, deixar dúvidas. 
Passem uma instrução de COMO ACHAR AS NOSSAS HORAS 
COMPLEMENTARES, por favor. 

Provas apenas pelo Ava sem Google forms. 

A plataforma é ótima! 

Minha sugestão é de uma plataforma do Google que se chama "Google Sala de 
Aula". 

Nada a declarar 

faz de novo faz direito  

faz de novo faz direito  

Mudar todo o layout para uma forma mais intuitiva e simples 

Plataforma lenta mais que o normal, seria uma boa se os problemas de conexão 
fosse menor 

É necessário uma maior analise para correção de erros e bugs presentes na 
plataforma. E um servido capaz de hospedar todos os alunos. 

O site fica caindo toda hora, quando tem muita gente entrando ao mesmo tempo 
nem carrega. Obs: Precisa melhorar muito a otimização dos sites, principalmente 
do portal do aluno. 

eu gosto das videos conferencias mais ao mesmo tempo eu gostaria que a ubm 
disponibilizasse os videos gravados para os alunos que perdessem as aulas e 
olhassem as aulas gravadas no ava 

 

 

  



 

EM RELAÇÃO AO SEU COORDENADOR: 

 

26. A frequência de contato da Coordenação do Curso com os alunos 

é ...  

 

27. As comunicações e orientações da Coordenação do Curso são ... 

  



 

28. A resolução de problemas da Coordenação do Curso é.... 

 

 

29.  A disponibilidade de acesso à coordenação do curso é.... 

  



 

30. Caso queira, apresente sugestões para melhoria do desempenho 

do seu Coordenador de Curso, registre aqui 

A instituição e coordenadores deveriam ter comunicações mais claras com os 
alunos, e não simplesmente largar de lado. 

Responder todos os assuntos questionados não só em relação a financeiro mais 
a todas as duvidas e questões sobre o curso e se fazer mais presente junto ao 
grupo. 

O coordenador nunca responde ás mensagens, não dá uma posição decente para 
nós do curso de administração, não podemos contar com o mesmo para nada, 
pois a maioria das dúvidas e reclamações parecem não ser levadas a sério. 

Dar um suporte maior as reclamações. Exemplo, eu como representante sempre 
sou ouvida e tenho minhas respostas de imediato, porém outros alunos 
reclamaram bastante que com eles tem sido totalmente diferente. 

Agilidade e eficacia, digamos é tudo! 

Compreendo que o Coordenador do curso é novo, porém tem certa urgências que 
não há como aguardar. Fiz uma solicitação na Secretaria no dia 19/03/2020 e 
comuniquei o Coordenador, porém para eu obter retorno tive que ligar 
insistentemente para a Secretaria e só obtive retorno da minha solicitação no final 
de junho/2020, isso se torna preocupante devido a morosidade. Com isso tive e 
tenho que fazer matérias que já fiz no passado. Então peço um pouco de 
compreensão. 

Coordenador sempre proativo ajudando os alunos, continue assim. 

De início ele não responde as perguntas, se começasse a responder já ajudaria 
um pouco mais! 

Peço apenas que o retorno para a resolução de problemas seja bem mais rápida 
e objetiva. 

mariaclara18rc@gmail.com 

IMPOSSÍVEL, TEMOS A MELHOR! (ROSÂNGELA) 

LEVAR AS COISAS MAIS A SEIRO, ACHA GRAÇA DOS QUESTIONAMENTOS, 
FAZ POUCO CASO DE ALGUMAS PAUTAS QUE SO PEDIMOS POR SER 
IMPORTANTE  

Nenhuma 

GOSTARIA QUE LEVASSE MAIS A SERIO AS PAUTAS, SE ESTAMOS 
SOCILITANDO E FRUSTANTE LEVAR NA BRINCADEIRA, E EMPURRA A 
CULPA PRA GNT DE COISAS QUE SAO ERROS DA INSTITUIÇÃO E DO 
SITEMA 

Melhorar a comunicação com os alunos, pois temos matérias que não tivemos e 
só foi "resolvido" no final do semestre. 

As informações devem ser melhor elaboradas. 

Não se tem contato com a coordenação, salvo a representante e mesmo assim 
parece bem difícil! 

a pandemia e esta modalidade dificultou muito o acesso aos mesmo. 



Nada a queixa 

Verificar realmente se os professores estão dando aula no horário certo, se eles 
estão postando os conteúdos e se na prova o conteúdo é o mesmo. Não 
deveriam permitir "WhatsApp" como um meio de aula. 

Mais contato com os alunos, e resolução de assuntos relacionados aos 
professores 

Ele não vai se importar muito com a minha opinião, esse é o maior problema.  

Aparecer de vez em quando para falar e tirar as dúvidas dos alunos. 

A coordenadora é muito boa, mas algumas vezes é difícil falar com ela. 

Deveria existir um canal direto de comunicação entre o aluno e a coordenação. 

Eu tenho acesso direto à coordenação e todas as vezes que precisei de alguma 
ajuda, fui prontamente auxiliada pela coordenadora.  

ter grupo de watsapp  

Excelente!!! 

Nada a declarar 

Temos um bom representante de turma, o que permite comunicação adequada 
com a coordenação, pois o mesmo atualiza diariamente e a contento as 
informações. 

parar de dificultar as coisas 

renuncie o cargo 

A coordenadora deixa muito a desejar, não consegue controlar os professores, 
não tem pulso firme, não resolve absolutamente nada, não consegue responder 
um representante de turma com clareza, precisa está mais presente em seu 
cargo, e nunca está na instituição, quese não vejo  

Acesso ao coordenador, pois não temos 

Quando acessamos a coordenadora por meio das representantes (excelentes 
representantes) desejamos resposta claras e diretas. Não desejamos apenas a 
fala de que "não posso fazer nada, isso cabe aos professores". Pois, se temos 
esse meio para reportar insatisfações é para termos respostas mais coerente e 
direcionada a uma forma de solucionar o problema.  

se mostrar mais presente 

Que a coordenação também faça atendimentos virtuais, pois para falarmos com 
eles temos que passar por varias pessoas e etapas. 

Pelo menos uma reunião mensal, virtual, do coordenador com turma ou grupo ou 
curso, considerando que o "TEAMS", permite reunião virtual com até 250 
pessoas.  

Não depender de representantes para comunicados importantes, devendo ter 
algum sistema consistente para a realização de avisos. 

Tomar atitudes e não repassar nome dos alunos ou salas quando são feitas as 
reclamações ou solicitações 

interacao com os professores sob a turma....dificuldade que vivem no hoje 

Melhora a comunicação com o aluno 



Não quero 

coordenação deve dar suporte ao aluno principalmente por problemas técnicos 
relacionados ao portal AVA.  

Marlene deveria ser mais acessível. Sempre que conseguimos falar com ela, eu 
particularmente consegui, mas geralmente quando a questão é para uma turma 
toda sempre tem pretextos. A dificuldade de achar ela na instituição é grande.  

TITIA MARLENE ARRASA SEMPRE  

Nada a declarar 

infelizmente o coordenador do curso não está preparado pra adversidade do 
ensino a distância. 

Sem mais. 

Algumas vezes a turma buscou resolver algumas coisas e não tivemos acesso 
aos coordenadores.  

todas as informações são enviadas pelo monitor da turma, então não tenho 
opinião 

melhorar a comunicação com os coordenadores 

Que o aluno possa falar direto com a coordenação . 

Maior organização com o calendário de aula e as metas para serem realizadas 
dentro do semestre. Que sejam passados aos alunos com antecedencia, todas as 
realizações de atividades, e etc. 

A coordenadora não é acessível aos alunos. 
O aluno poderia ter um canal para contato mais direto com a coordenação, invés 
de ter que depender do intermédio do representante de turma ou de resposta por 
e-mail. 
Destaco aqui a infeliz experiência na tentativa de contato com a coordenação do 
curso de direito: enviei uma solicitação formal por e-mail à coordenação no início 
do período letivo e até hoje não fui respondido. Mesmo após meses, ainda estou 
aguardando a resposta, uma vez que o e-mail é um dos poucos e precários 
canais para contato com a coordenação. 

prefiro não expressar minha opinião pois estou muito desmotivado 

Mais clareza nas informações que são passadas do coordenador pelo 
representante a turma! 

A professora Marlene deve melhorar ou se aposentar. Ela não consegue 
acompanhar a dinâmica de ensino. 

Coordenação fraca ,demora nas respostas ,muitas vzes sem coerência nas 
decisões. 

Não tive problemas. 

ter mais contatos com seus alunos, e responder as duvidas  

Sem sugestões 

Sinto falta de uma participação de forma mais direta da coordenação. 

Tudo que tentei resolver foi direto com o professor pq não tenho contato com o 
coordenador. 



Consigo contato após muitas tentativas, então, devem melhorar o atendimento 
com os alunos, deve haver um canal exclusivo. 

TENHO PROBLEMA PENDENTE DESDE O PRIMEIRO DIA DE AULA E O MAIS 
CONFORTÁVEL PARA A COORDENAÇÃO É DEIXAR PRA LÁ, EU QUE ME 
LASQUE. 

thais-vm@hotmail.com 

A coordenadoria em si não mostra muita preocupação com os problemas dos 
alunos, a maioria não são resolvidos. 

Parabéns pelo coordenador 

Sem sugestoes 

NENHUM 

Deveriam planejar com antecedência as atitudes a serem tomadas e 
principalmente, avisar os alunos também com antecedência.  

Nenhuma 

Maior frequência de contato da Coordenação do Curso com os alunos, que seja 
por turma, por meio de uma live.  

Nenhuma 

SEM COMENTÁRIOS 

ta bom 

ta bom do jeito que ta  

Sem mais 

Definir um aplicativo oficial para as aulas usando o mesmo app todos os 
professores 

Conseguir uma reunião para que os descontos para os cursos da educação física 

Mais atenção 

Somente provas ou (testes com valores reduzidos max: 2,0) como método de 
avaliação dos conteúdos propostos , pela praticidade e melhor forma de avaliação 
na minha opinião. 

Gostaria de Elogiar a coordenadora Lívia , pelo excelente desempenho e 
disponibilidade em ajudar e solucionar problemas. Obrigada ! 

Tendo em vista que a coordenação não trabalha somente para a instituição 
acredito que se tivesse um auxiliar seria melhor. Dividir as tarefas.  

não quero apresenta nenhuma queixa, porque minha coordenadora é maravilhosa 
sempre disponível faz ate muito mais do que deveria (lais) 

Não tenho 

Sem palavras para agradecer tamanha empatia e dedicação por nós. Ótima. 

Em minha opinião a Coordenadora Lívia Xavier desempenha muito bem seu 
papel. 

Ótima coordenadora 

não consegue passar informações em relacionar problemas.  



melhorar 

Uma pessoa excelente a coordenadora Lívia esta de parabéns  

Uma pessoa excelente a coordenadora Lívia esta de parabéns  

Uma pessoa excelente a coordenadora Lívia esta de parabéns  

A Fernanda é uma ótima coordenadora.  

A Fernanda é uma excelente coordenadora, muito atenciosa com todos os alunos, 
sempre busca atender a todas da melhor forma possível. 

Fernanda está de parabéns ! 

Deveria ter um dia da semana com vídeo conferência com a coordenação.  

Nada a reclamar. Fernanda é maravilhosa. 

Se o UBM quiser que a engenharia civil se destaque, mantenham a professora 
Fernanda na coordenação. Poderia dizer que ela é uma ótima coordenadora, mas 
ela é diferente, faz parte dela ajudar, orientar, mesmo quando não era 
coordenadora fazia isso. E a turma ficou muito feliz quando a professora 
Fernanda retornou a coordenação, porque ela sempre foi muito direta com os 
alunos e ao se posicionar nas soluções de problemas. 

sem suporte da cordenação 

nenhum se propôs a fazer alguma melhoria. 

Usar alguns minutos da aula pra orientar os alunos devido estarmos chegando no 
final do curso referente a TCC, estágio e atividades complementares, 
acompanhando o andamento de cada um (sei que é bem dificil) mas mostrando 
de alguma maneira como devemos nos organizar para cumprir esses requisitos 
para garantir o certificado no término do curso, não ficando pendências para 
serem tratadas depois. 

Neste momento de covid-19, estamos tendo que passar as nossas necessidades 
ao representante de turma para chegar ao coordenador, o que não acho legal, 
pois pode acontecer de não chegar da forma que o aluno precisa, pois fica um 
passa repassa danado. 

A coordenadora do curso deveria disponibilizar um dia da semana para entra em 
vídeo conferencia para tirar duvidas do alunos sobre coisas decorrente do cursos( 
pelo menos nesse tempo de pandemia)  

disponibilizar o email a todos para maior proximidade dos alunos 

Temos um grupo no ZAP 

Procurar saber mais a real situação dos alunos. Melhorar a comunicação. 

Se criado um acesso a todos alunos ao docentes e coordenadores  

mais comunicação com os alunos 

ser mais presentes e perguntar frequentemente a opinião dos alunos com relação 
ao curso e as materias dadas. 

Boa atuação dela quando precisamos nos ajudou bastante. 

particularmente não tive contato com o coordenador. 

Deveríamos ter mais acesso a coordenação sem ter que passar pelo 



representante, pois as vezes um problema pequeno e simples de resolver, 
demora o retorno e acaba não chegando a coordenação da forma correta como 
que de fato é. 

Melhor coordenadora até o momento.  

Não possuo sugestões até o momento 

Nada a declarar 

Excelente coordenadora, creio que ganhamos muito conhecimento com a Bianca, 
quando possuímos problemas em relação a matrícula em matérias de DP ou 
Estudo Independente, ela intervém para nos ajudar e até mesmo com problemas 
financeiros. Entende o lado do aluno e sempre procura ter um feedback dos 
próprios alunos das suas aulas ministradas.  

Nenhuma melhoria, o coordenador sempre teve presente para ajudar!! Nota 10 
sem comparação. 

Cobrar mais qualidade das aulas ministradas 

Coordenado excelente. 

Nosso coordenador é muito bom, e sempre atende nossas necessidades e 
duvidas. 

O apoio do coordenador em resolver as advecidade .deve ser apoiado pela 
instituição pois e muito bom. 

Coordenador está sempre disponível para ajudar e orientar, só manter o ritmo que 
está ótimo.  

O FERNANDO É EXCELENTE 

O Fernando é realmente muito bom, está sempre ali para auxiliar e correr atrás 
dos nossos problemas. E pelo ao menos na minha turma é um grande motivo 
para não ter tido muita evasão. 

O coordenador poderia estabelecer um canal de comunicação mais ativo com as 
turmas, por exemplo uma vez no mês fazer vídeos com os alunos para saber se 
as coisas estão bem, o que pode melhorar etc. 

O contato maior com o coordenador é com os representantes , minha sugestão é 
que os assuntos levados até ele sejam resolvidos o mais rápido possível , sei que 
nem tudo depende dele.  

Além de coordenador, é nosso professor para duas disciplinas e só cabem 
elogios, as aulas são ótimas e o suporte como coordenador é excelente! 

Sempre tive minhas dúvidas e problemas resolvidos, está ótimo  

Sem resposta. 

Estar dando notícias mais frequentes em relação a estágio e outras coisas, 
mesmo no wzap. 

paulasouza.pvih@gmail.com 

naomi.werneck@hotmail.com 

demorei meses pra saber que teria que fazer uma matéria que ja fiz na estácio . É 
preciso mais empenho pra resolver nossas questões .  

A única que tem ajudado os alunos 



Um grupo que todos os alunos pudessem interagir. 

Responder o aluno! 

Parabéns, a Janaina tem se esforçado muito para nos ajudar no dia a dia. 

poderia cobrar mais que os professores estejam presentes para sanar dúvidas 

Infelizmente não tive boas experiencias com a coordenação do curso, entendo é 
claro que tomou um posto do qual quem estava no "comandando" não tinha o 
controle de nada, logo, ficou sobrecarregada. No entanto, na resolução de 
problemas teve um completo descaso, da parte da mesma. No dia 10/03/2020, 
estive na secretária para realizar um pedido de isenção de uma devida matéria 
(bioquimica), onde a antica coordenadora Nylza fez isenção da matéria, mas 
pediu que pudessemos comparecer na secretária assim que o semestre virasse 
para que a isenção caísse. No entanto, a quarentena começou e mesmo 
enviando emails e procurando a nova coordenadora do curso, não tive resposta a 
respeito da isenção....Só no dia 12/05/2020 que pude obter uma resposta sobre a 
isenção, alegando então, que a Nylza errou ao colocar a isenção em Bioquimica 
por conta da carga horaria ser diferente, onde a mesma tinha a minha 
documentação da outra instituição em mãos para analisar corretamente e com 
atenção. Foi então que também no dia 12/05 com muito desleixo e desacerto 
comigo fui ter a resposta da coordenadora que mesmo com 2 meses depois, 
deveria fazer sim a matéria, da qual já tinha sido aparlicada a primeira avaliação. 
De nada adiantou eu procurar a secratária e ela mesma diversas vezes para 
resolver meu problema, pois simplesmente fui ignorada. Infelizmente o 
atendimento virtual, telefonico e principalmente da coordenção é PESSIMO e 
deixa a desejar. Não só a instituição errou mas também a coordenadora que disse 
" fica despreocupado, se esta isento no seu papel esta insento, mesmo que no 
sistema ainda apareça a materia não precisa fazer não" 

Vejo muitas reclamações de alunos que queiram contato com a coordenação... 

Organização, estratégias, reuniões que abrangem as necessidade dos estudantes 
e não isso que vem acontecendo. Não tem a mínima noção de nada, as coisas 
acontecem como mágica e muitas vezes são impostas.Igual a questão da aula 
prática, descobrimos do nada e super pressionados. 

Sabemos que não há respostas concretas, mas seria importante que sempre que 
houvesse informações novas, os alunos fossem comunicados. O período em que 
estamos passando é complicado para todos, imagina passar por ele praticamente 
no escuro, sem informações de como será a nossa vida acadêmica ! 

Nada a declarar. 

Seria interessante a coordenação realizar mais de perto a mediação entre 
professores e alunos nesse momento difícil de adaptação, para buscar estratégias 
de superação das dificuldades encontradas ao longo desse período. 

Prefiro não relatar.  

Apenas a representante que consegue falar com o coordenador. O contato que os 
outros alunos podem ter é inexistente. Se precisarmos tratar de um assunto 
pessoal, teremos que passar pela representante e esperar a boa vontade da 
mesma para passar o número do coordenador do curso. Impossível estabelecer 
um contato direto.  

Vladi é o melhor coordenador! hahaha 



Vlad, você é o melhor, de vc só tenho a agradecer !  

Vladimir é sensacional. É um coordenador com uma boa vontade IMENSA e uma 
habilidade didática fora da curva.  

Ser mais claro quando for passar um informação. 

Nada a declarar 

Nada a declarar 

Nada a declarar 

Nada a declarar 

Colocar-se a ouvir toda a turma quando possível, não só esperar que os 
representantes consigam coletar todas as opiniões. 

A instituição deve orientar melhor seus coordenadores, priorizando um melhor 
diálogo com os docentes e discentes, para que haja harmonia no âmbito escolar. 
Observação: No ano de 2019 foi informado aos acadêmicos que não haveria 
TCC/MONOGRAFIA. Já no ano vigente; a história mudou.. decidiram em meio a 
Pandemia (que é um fato global) exigir tal requisito. Assim sendo, surge a 
pergunta: Como realizar esse trabalho, se não há orientação devida e biblioteca 
adequada para acesso. Dizer que na internet se encontra tudo é simples, mas e a 
orientação??? 
Nessas perguntas deveriam ser também dissertativas. 
4. Nas disciplinas que você está participando, como você avalia seu aprendizado 
nesse semestre? 
Ruim, devido as matérias do período terem a necessidade de prática e quem me 
garante que essas aulas serão repostas?! 

O coordenador, algumas vezes, parece perdido. Dá uma informação em uma 
semana e altera na semana seguinte. Entendo os problemas decorrentes da 
pandemia, mas um preparo melhor da instituição teria resolvido esse problema e 
o coordenador não pareceria perdido. Não acredito que seja culpa dele, mas dos 
seus superiores que passam, a cada semana ou menos, informações diferentes, 
datas diferentes e todos ficamos perdidos. 

Não conseguimos contato, e em muitas vezes nossa representante demora dias 
para conseguir comunicação com a coordenação. 

que ele tenha mais liberdade de realização de nossos reclamações, pois a 
universidade manipula e limita qualquer ação do coordenador, ha e não pagam 
também os cordeadores  

deve ser mais transparente e nao realizar somente os desejos da instuiçao e sim 
defender os direitos e ajustar com os alunos o protocolo de provas e testes.... 

O coordenador não consegue resolver nada do que é proposto pelos alunos, 
apenas fica enrolando e é um pau mandado da instituição, onde a mesma está 
colocando ideias horriveis para o sistema de avaliação. 

Infelizmente independente de quem estiver na cadeira de coordenador de 
qualquer que seja o curso do UBM seria apenas uma figuração, pois os gestores 
da IES não dão subsídios para o trabalho dos coordenadores, nem o respeito que 
merecem. 

o coordenador não deve ser somente um garoto de recados!!!!! Fica limitado aos 
interesses institucionais. 



#VoltaSimone 

Nosso coordenador/professor é um bom coordenador, infelizmente assumiu esse 
ano e logo veio a pandemia, que mudou planos de todos e dele para curso 
aposto. mas ele tem pontos positivos escuta os alunos, faz o seu possivel para 
ajudar, acho que para frente ele poderia sempre de tempo em tempo fazer 
reuniões para alunos apresentarem ideias que agreguem ao curso e manifestar 
insatisfação em alguns pontos que vier a existir. Como foi feito em um reunião 
recente, onde nós alunos não concordamos com mudanças de ultima hora dos 
sistema de avaliações do periodo. 

Que ele continue assim por todo tempo em sua gestao na coordenacao. 

Muitas vezes as perguntas não são respondidas por que a universidade não 
repassa para o coordenador algumas questões. 

Talvez a possibilidade de um momento extra para a resolução direta de alguns 
problemas que possam ocorrer. 

Nossa coordenadora é maravilhosa! 

Em relação ao coordenador ele é muito educado, está disposto sempre em ajudar 
e resolver problemas que estamos enfrentando frequentemente. 

TER DESCONTO NA MENSALIDADE 

arth.paixaoo@gmail.com 

O coordenador está sempre disposto a ajudar no que pode, porém alguns 
problemas fogem ao seu alcance. 

crisinhamil@hotmail.com 

o nosso coordenador Fernando está sempre disposto a ouvir e ajudar a turma nas 
dificuldades. se encontra sempre disponível e atento as solicitações dos alunos. 

Flordelia tem se empenhado e se adaptado, suprindo nossas angustias, medos e 
nos dando suporte em relaçao a prosseguir. 

A Coordenadora do nosso curso é ótima e tem se empenhado bastante para nos 
ajudar. 

joselaineubm@gmail.com 

Estou satisfeita! 

Acho que o problema nao esta na coordenação do curso, mas na da faculdade 
que nao da as respostas. 

Marcela é uma ótima coordenadora, sempre disposta a nos ajudar, sem contar 
que é uma excelente professora, as aulas remotas com ela foram tão boas quanto 
as presenciais.  

Com o problema acima citado, após entrar em contato com o coordenador nada 
foi feito. A única reclamação que tenho a respeito da coordenadora que é uma 
ótima pessoa e profissional. 

amandaporfirioa@gmail.com 

Só tenho elogios. Marcela é uma professora e coordenadora incrível, super 
solícita.  

Nossa Coordenadoria atuou de forma competente, empatica e sempre disponível.  



Gostaria de registrar a competência, empatia, comprometimento... à nossa 
coordenadora. 

nada, ela é ótima 

Está satisfatório. 

A coordenadora do curso de psicologia é muito boa, prestativa e está sempre 
atenta e disposta a ajudar os aluno. 

Penso que o coordenador deveria aparecer mais, acompanhar o desempenho do 
professor de perto. Dessa forma, acredito, que haveria uma melhor visão para 
entender o questionamento de muitos alunos.  

Só elogios a Marcela. Bem atenciosa e pronta a ajudar os alunos. 

Ter um espaço no AVA destinado para a comunicação com a coordenadora, pois 
acaba que o maior canal de comunicação é a representante, que está 
sobrecarregada.  

Professora Cidinha é muito atenciosa e educada. 

Não tenho nada a acrescentar.  

cortar relações com o Ricardo Said 

cortar relações com o Ricardo Said 

Ele deveria entrar em contado com as turmas e buscar soluções para com os 
problemas encontrados pelos alunos. 

 
  



 

 

EM RELAÇÃO AO UBM: 

 

31. O atendimento telefônico é....  

 
32. As respostas dos e-mails enviados são.... 

  



 

33. A comunicação e resolução de problemas da Secretaria é...  

 

 
 

34. A comunicação e resolução de problemas da Central do Aluno é... 

  



 

 

35. A comunicação e resolução de problemas da ouvidoria é... 

 
36. A comunicação e resolução de problemas do Financeiro é... 

  



Caso queira, use este espaço destinado a recomendações, elogios e 

críticas: 

pegar uma sala e treinar melhor os professores, como mexer no ava, empenhar a 
ser um professor melhor, empenhar os alunos principalmente a se dedicar a 
estudar e correr atras. 

Meus elogios para as meninas do financeiro que são maravilhosas principalmente 
a Erica e a Luana que sempre me atenderam com total disposição e educação, 
sempre organizadas e respondendo as minhas dúvidas seja por email ou na 
secretária, nessa parte só tenho a agradecer!! 

Nota zero para coordenação do curso de administração, Parabéns aos 
Professores Ricardo Said e Antonio Guedes!!!! 

Dependendo do caso como o meu, eu dependo da resposta do Coordenador para 
solucionar meu impasse, não tendo nenhuma posição do mesmo, os demais 
setores ficam no escuro, e o que preciso fica sem solução, com isso acaba por 
nos deixar irritados com tamanha desorganização. Pois o que é um simples 
problema acaba por se tornar um problemão. Para fazer faculdade a distância eu 
pagaria bem menos do que pago atualmente, porém escolhi a instituição devido 
aos professores renomados. 

Para os professores que ajudaram a turma e deu o suporte vai meus parabéns. 

Há alguns dias mandei email para o financeiro da UBM, é simplesmente não tive 
um retorno. Não sei se é por conta da demanda que está muito alta, mas enfim 
não tive NENHUM retorno, e se tratando de financeiro, temos uma certa exigência 
e rapidez. 

mariaclara18rc@gmail.com 

QUANTO AO CURSO, ESTOU GOSTANDO DEMAIS. QUANTO AOS 
PROFESSORES, FALTA SÓ ESTIPULAR UM PRAZO MAIOR PARA AS 
ATIVIDADES. E FALTA MELHOR MUITO EM RELAÇÃO AO ATENDIMENTO 
TANTO TELEFÔNICO, QUANTO PELO EMAIL. 

Deixei na 19 e 9 

FEZ O QUESTIONARIO NOVAMENTE POIS NÃO SEI SE QUANDO FIZ A 
PRIMEIRA VEZ FOI ENVIADO 

Por favor, verificar os boletos e a área de pagar a mensalidade com cartão, pois já 
tive problemas. Mas obtive uma boa compreensão quando fui entrar em contato 
para conseguir pagar. 

Os e-mails deveriam ser respondidos mais rápido e com maior eficacia. 

Tenham PADRÃO e NÃO PENSE QUE TODOS ESTÃO EM CASA E ATOA! 

Prestarem mais atenção se o ensino EAD que a instituição fornece se vale 
mesmo o valor cobrado na mensalidade. Não está tendo estrutura e nem 
planejamento para administrar um ensino EAD. 

Melhorar o AVA 

Durante todo esse período, só do que não posso reclamar é sobre os professores, 
estão se desdobrando para que possam nos ajudar. Sobre a Universidade, foram 
os piores 3 meses de estudo que já recebi na minha vida. Desde o início das 
aulas em março apenas, passando por incompetência da gestão na parte 



financeira, PÉSSIMA gestão de ensino no período de pandemia. Em resumo 
geral, dos 6 meses de estudo que paguei, não tive se quer 1 mês de aula 
mediante presença de professores (considerando o período anterior e durante a 
pandemia também). 

Poderia ajudar os alunos com algum desconto válidos para todos, e não escolher 
os alunos para quem dar. 

Alguns funcionários merecem todos os elogios, entretanto outros não merecem 
estar na instituição  

Gostaria de elogiar o esforço dos professores em realizar as aulas remotas e 
elaborar conteúdos para continuarmos estudando. Aproveito também para elogiar 
o setor da ouvidoria, com seu pronto atendimento, e o setor financeiro, que se 
mostrou disposto a resolver os problemas apresentados. 

A instituição precisou se adaptar à essa nova realidade muito rapidamente, o que 
gera, sem dúvidas, muitas questões novas e situações delicadas, porém minha 
maior crítica é sobre a falta de informações. Ao meu ver, as informações precisam 
ser repassadas com maior rapidez e efetividade. Fazer chegar a todos de modo 
eficiente, e conseguir orientar a todos, pois assim como a instituição precisou se 
ajustar, nós os alunos, também precisamos e faltou um pouco de apoio e 
principalmente informação. As decisões precisam ser tomadas mais rapidamente 
e não serem levadas até o limite para que algo seja feito.  

gostaria de avisar que nessa pandemia muitos alunos como eu tive dificuldades e 
muita das vezes nao conseguia mandar email. demorei muito a me adaptar com a 
plataforma, ate porque as atividades deveriam ser postadas e respondidas na 
propria atividade e enviar muitas nao dava para fazer isso. 

Agora está bom, no inicio é que enfrentei algumas dificuldades para entrar em 
contato co a secretaria. 

respondidas acima 

Como já afirmado anteriormente, este período é um momento de reinvenção. O 
UBM está se reinventando, a meu ver, atendendo as necessidades da legislação 
e dos alunos, consequetemente. Não estuda, em minha opinião, quem não quer 
ou não tem acesso adequado. Porém, já foi disponibilizado espaço com conexão 
adequada para os acadêmicos inscritos, o que torna possível o acompanhamento 
das disciplinas. Mas... somos brasileiros e infelizmente mal acostumados a lutar 
pelo conhecimento. 

Tem que melhorar absolutamente tudo, uma bagunca, ninguem sabe explicar 
nada é uma vergonha se possivel trocar todos os funcionários da instituição  

Não conseguimos contato com financeiro 

Ao se tratar de elogios, não se pode dizer que a universidade está agindo da 
melhor forma com seus consumidores, mas, desejo acreditar que estão tentando 
se adaptar a situação excepcional para melhor nos atender. Recomendo que 
tratando-se de uma empresa, essa não se mantem por sócios desmotivados, a 
imagem da empresa se forma por aqueles que já fizeram parte dela 
independentemente do exercício praticado, ou seja, motive aqueles que hoje 
fazem parte da empresa, pois, o que eles vão falar sobre a essa implica nos 
investidores futuros. Critico a mim, por me condicionar a não ter respostas e ter 
depositado a formação do meu futuro em mãos que já foram fortes e referência 
para muitos, mas hoje encontra-se cansada e desmotivada. 



nenhuma sugestão  

Elogio a os professores pelo desmpenho nesse periodo como Ieda ,Maria Cristina 
,Luis Eduardo e Roberta Aline .Esses são nota 1000. 

agradeco a universidade. o importante que os professores revejam com urgencia 
prazos, e se perder verificar com os alunos o que houve. Pois hoje dependemos 
da tecnologia e ela nem sempre funciona, ja que nao existe o presencial. 
obrigado. 

Ser mais eficiente no atendimento com os alunos 

Volta as aulas presenciais seria uma boa opção. 

agilidade por parte do corpo docente para atender os problemas dos alunos, isso 
desde a secretária até a coordenação. O problema é levado na secretaria e mais 
de um mês depois qu se tem resposta. 

Em relação as respostas de e-mails, somente os professores que respondem 
rápido e a ouvidoria, o restante é muito fraco. Secretaria quase nunca resolve 
nossos problemas. Sempre que ligo consigo falar, porém, nunca resolvem nada 
sempre empurram para outro lugar. Elogios aos professores que entendem que 
não estamos apenas sentados na frente dos computadores em casa, que 
entendem que também temos uma vida de trabalho, donas de casa, mães de 
família e que sinceramente estudar em casa é muito pior do que na faculdade. À 
esses professores o meu muito obrigada.Obrigada aos professores que passam 
as avaliações contanto com o que aprendemos e não com o que ele acha que 
entendemos!  

só vão levar bomba, fecha essa parte  

Está ótimo! Com excessão de alguns problemas.  

apesar do empennho dos porfessores em ministrar o melhor conteúdo aos alunos 
, a instituição não apresenta estrutura pra atuar na área de ensino a distância 
muito menos cobrar o que cobra pela forma como propicia o aprendizado.  

Sem mais 

Entendo que o momento atual é muito difícil e quem ninguém esperava tal 
situação, porém, estamos querendo um equilíbrio; O maior comentário foi que 
houve uma desorganização e começamos o curso logo na primeira semana de 
isolamento de uma forma desorganizada o que fez com que muitos alunos 
ficassem com as matérias atrasadas e virando uma bola de neve. No meu caso 
em particular, continuo trabalhando e as tarefas dobradas da faculdade acabam 
esgotando muito.  

As respostas que optei por "Não tenho opinião", referem-se a situações que não 
estamos tendo acesso, ou eu desconheço o acesso durante a pandemia.  

Sei que nesse momento de pandemia esta sendo difícil para todos, mas que 
possamos a nos esforçar mais para melhorar , inclusive alguns professores não 
todos cumprirem com seus horários , para que possamos adquirir o conhecimento 
que estamos buscando, que possa ser melhor no próximo período. 

Gostaria de elogiar a professora da disciplina Direito Penal I, Camila, pelo seu 
empenho nas aulas, clareza nos materiais disponibilizados e por ser acessível a 
todos os alunos. Elogiar o professor Glauco, da disciplina de Direito Constitucional 
II, pelo compromisso e abrangência do conteúdo em suas aulas. Elogio a 



professora Neusane, de Direito Civil II, por ser objetiva na produção de seus 
trabalhos. E por fim, elogio a professora Sheila, da disciplina de Direitos Humanos 
por dar feedback individualizado após a correção dos trabalhos. 

proporcione o desconto devido desde o periodo do inicio do EAD , mudem a 
plataforma de maneira facilitar o acesso, prepare os professores pra poder 
trabalhar com o EAD 

A UBM é péssima em resolubilidade ,a secretaria é horrível ,profissionais 
preguiçosos ,muitas das vezes não sabem nem as respostas para as indagações 
,vivem cometendo erros ,sem contar que a cobrança de mensalidade está normal 
sendo de deveriamos ter desconto por estarmos estudando por EAD ,mas não 
tivemos desconto de nem 1 real . 

Devido ao atual cenário em que o país se encontra, sem nunca termos tido 
qualquer tipo de treinamento para atuação acadêmica remotamente, acredito que 
tanto a instituição de ensino, quantos os alunos, todos estão de parabéns. 

Sem recomendações, elogios e críticas. 

Quero aproveitar a oportunidade para elogiar o Professor Fabrício pela atenção, 
respeito, preocupação com as informações, clareza, objetividade e 
responsabilidade com o seu trabalho. Excelente Professor. Em tempo tamb 

Os atendimentos para resolvermos os problema está um merda! você liga e 
engano atende, te pedem dias para arrumar e se vc não ficar em cima não 
arrumam nada 

Devem melhorar o atendimento aos alunos. 

TELEFONES SEMPRE OCUPADOS, DOCUMENTOS PERDIDOS - VIDE OBS 
SOBRE COORDENAÇÃO -, MAS AS COBRANÇAS DO FINANCEIRO SOBRE 
MENSALIDADES SÃO SEMPRE EM DIA. 

quero apenas elogiar o professor LUIZ FERNANDO . OS DEMAIS NAO TENHO 
NADA PARA ELOGIAR. 

Agradeço por toda atenção dispensada, vocês estão de parabéns sempre foi meu 
sonho fazer parte desta instituição e continuo muito satisfeita com todos. 

Sem comentários 

Nenhuma 

Considerando a circunstância atípica pela vivemos, no geral, reconheço que o 
UBM se esforçou para que juntos superássemos o problema. Obrigado a todos, 
coordenação, corpo docente, secretaria, financeiro, administração! Deus os 
abençoe! 

Nenhuma 

SEM COMENTÁRIOS 

ta bom 

Muito bom 

Muito bom 

Tinha que dar desconto para os alunos de Educação Física 

Muito bom 

Sei que ninguém é culpado por as coisa estarem assim mais acho que se 



facilitassem nossa comunicação ja ajudaria muito nos alunos . Sei que fazem o 
melhor , mais como fomos pegos de surpresa temos muito ambos a fazermos . 
obrigado por pelo menos tentarem e não nos deixarem . beijos  

Muito bom 

Gostaria muito de agradecer e elogiar a Leandra da secretaria, pois ela é quem 
resolve todos os problemas que temos em relação a secretaria, financeiro e 
outros. 

Acho que o setor financeiro deveria disponibilizar outros meio de pagamentos 
para as pessoas em inadimplência  

Não estou conseguindo aprender nada estudando on line muito difícil e não têm o 
professor para tirar a dúvida da matéria na hora como em sala de aula . 

Não estou conseguindo aprender nada estudando on line muito difícil e não têm o 
professor para tirar a dúvida da matéria na hora como em sala de aula . 

Não estou conseguindo aprender nada estudando on line muito difícil e não têm o 
professor para tirar a dúvida da matéria na hora como em sala de aula . 

a instituição deixar uma pessoa a disposição que funcione com hora marcada. 

O site para a central do aluno é muito lento. 

O momento ainda é de muito aprendizado por se tratar de EAD, então acredito 
que deveria ter um time maior para atendimento na secretaria por telefone, minha 
turma e de outras pessoas estão sempre reclamando da dificuldade de contato 
com a instituição, com respostas de e-mail, acredito que esse suporte com mais 
excelência faria muito diferença. 

Hoje o unico acesso que temos ao setor financeiro é através do e-mail, o que tem 
demorado de mais os retornos. Acho que deveriam colocar telefones para 
atendimento e sanar as duvidas geradas, pois as vezes costuma ser coisa tão 
simples e rápidas, que pelo e-mail, demora muito o retorno. 

Parabens pelo exelente trabalho dos profissionais em meio a essa crise 

Muito obrigado pelo tempo que passamos juntos instituição maravilhosa, Deus 
abençoe VCS. 

Gostaria de saber, se esta é uma pesquisa de satisfação, por que preciso de 
identificação? 

recomendo um planejamento mais detalhado, com propostas mais diretas, 
professores com mais recursos ditaticos, menos atividades e exercicios, e mais 
interação com os alunos, mais comunicação por parte da ubm para com os 
alunos. 

Foi um imenso prazer fazer parte da história desta instituição que só tenho a 
agradecer por esses anos de aprendizado com mestre e professores excelentes e 
digo que vou sentir falta de tudo inclusive das amizades que fiz ao longo destes 
anos, no mais obrigado e até a próxima. 

Acho que o canal mais solicitado, é o setor financeiro, do qual eu acho que 
deveriam ter pessoas no atendimento ao invés de ser via e-mail, que além de 
demorar o retorno, não esclarece duvidas que possa surgir. 

Para a secretaria, o ideal era ter 1 ou 2 funcionários por curso para atender as 
necessidades básicas, 



A única melhoria a ser feita seria na parte de atendimento ao público secretaria/ 
financeiro da universidade. Estão desorganizados, sem interesse na resolução do 
problema do aluno, falta empatia diante da situação excepcional no qual estamos 
vivendo. Meus maiores elogios estão direcionados aos professores e 
coordenadores que estão sempre dispostos e disponíveis a ajudar o aluno. Muito 
obrigada pela a atenção de vocês. 

Nada a declarar 

Não sei se atualmente existem poucos funcionários para a quantidade de alunos 
que a UBM possui, o atendimento pelo telefone é precário, nunca consegui falar, 
enviei e-mail solicitando o boleto do mês 07, foram me enviar 5 dias após e ainda 
tive que pagar juros por um problema que não era meu, tinha a opção de depósito 
em conta porém eu ia ter que pagar TED do mesmo jeito. Bem difícil a 
comunicação. Sugir aumentar o número de funcionários para melhor atender 
todos os alunos, tendo em vista que continuamos pagando o mesmo valor de 
mensalidade e sem a ida presencial dos alunos gera economia para o UBM. Luz, 
água, materiais de higiene, limpeza tudo isso sem a ida presencial foi reduzido.  

Recomendação: Qualificar os Professores. 

Retorno de e-mails da ouvidoria e financeiro são sempre demorados e várias 
vezes sem ter o problema solucionado. Enviam notificação de mensalidade 
atrasada mesmo eu já tendo enviado o recibo de depósito da mensalidade paga. 
Boleto da mensalidade indisponível para pagamento no banco ou lotéricas, 
somente por depósito.  

A SECRETARIA E FINANCEIRO TÊM QUE MELHORAR MUITO 

O site do ubm é muito pesado e demora muito para carregar. Poderia eliminar um 
pouco das animações (por exemplo) para ficar mais leve. Outro ponto é sobre as 
análises de atividades complementares pela Central de Atividades 
Complementares. Eu, particularmente, tive um problema de indeferimento de um 
certificado, pois, segundo a atendente, os certificados apresentados no dia em 
questão extrapolou o limite de horas diárias aceitas. Entretanto, os cursos não 
foram realizados em um único dia, mas sim durante um período. Somente a prova 
final foi realizada no mesmo dia. Logo, ao final, o certificado, claro, saiu com a 
mesma data. Entretanto, houve todo um período (de 1 mês, mais ou menos) no 
qual os cursos foram realizados. Assim, sugiro que seja avaliado não 
simplesmente a data de impressão do certificado (final do curso), mas também a 
informação que consta o período no qual o curso foi desenvolvido.  

Nunca recebi feedback das reclamações que fiz na ouvidoria , seja presencial ou 
remota , se faço uma reclamação preciso de um retorno , já que a ouvidoria é 
para isso. 

A faculdade para mim é uma das minhas responsabilidades, tenho compromisso 
como com qualquer outra responsabilidade. Tenho 100% de frequência até então, 
tanto para as aulas presenciais quanto para as virtuais. Em relação ao aluno, eu 
gostaria que fossem cobrados em relação à frequência, pois, se as aulas fossem 
presenciais, estariam frequentando. Numa turma de 44 alunos, a média de 
participação nas aulas virtuais é de apenas 10 alunos. Em relação aos 
professores, gostaria que houvesse um consenso quantos aos métodos usados 
para ministrar as aulas, bem como a plataforma a ser usada e os conteúdos 
avaliativos. Em relação à instituição, gostaria que solicitasse uma maior 



participações dos alunos para que se possa encontrar um ponto de equilíbrio. 
Para concluir, as instituições que.funcionam com EaD são capacitadas para tanto, 
seja na parte de infraestrutura, seja na parte de pessoal que não é.o caso desta 
instituição. Estamos atravessando um momento de adaptações, para todos os 
envolvidos, da mesma forma que compreendo a posição da instituição e dos 
professores, gostaria de ser compreendido também. Que entendam que 
continuamos trabalhando e que não temos apenas sua respectiva disciplina, que 
entendam ainda que estamos na posição de alunos, ou seja, estamos fazendo 
graduação para aprender, isso dispensa arrogância,. grosseria e desrespeito.  

Poderia melhorar a platarforma do aluno, tem travado muito e assim dificultando a 
visualização de notas ou retiradas de boleto, de resto e uma ótima instituição. 

Sem resposta. 

Plataforma AVA está muito boa! 

paulasouza.pvih@gmail.com 

naomi.werneck@hotmail.com 

Pessima platarforma de estudo, com uma grade muito mal organizada ja que nao 
temos aula e nem conseguimos acesso a todos os professores  

Elogios aos professores, pois mesmo em meio a pandemia, eles estao nos 
ajudando todos os dias. A critica vai para a universidade que sem os professores 
em sala de aula, alunos em casa, continuou com o mesmo valor absurdo do 
curso. 

O atendimento virtual, telefonico, etc deixam a desejar, pois entramos em contato 
mas não obtemos respostas 

Infelizmente o ensino está muito ruim via EAD, eu escolhi presencial por já ter 
dificuldade de estudar a distancia... sei que está dificil pra todo mundo, mas 
infelizmente o UBM deixou a desejar com esse tanto de materia EAD.. tudo 
acumulado.. varios textos extensos demais paginas e paginas de livros pra ler.. é 
complicado.. 

Estou extremamente decepcionado com a universidade, pela coordenação, a 
professora é ótima, a janaína, porém ela n tem meios para realizar seu trabalho 
de forma eficaz. O financeiro é péssimo, tive problemas com minha boleta, n tinha 
uma alma viva para me ajudar, ela venceu por conta do descaso de vocês e tive 
mó dor de cabeça. É umk total descaso com os alunos, jamais recomendaria essa 
universidade para alguém, jamais! acredito que ngm que estuda cmg 
recomendaria, ninguém! 

Gostaria de agradecer alguns professores que buscaram conduzir da melhor 
forma possível as suas disciplinas, se reinventando, mostrando boa vontade e 
diálogo com com os discentes. Peço, por gentileza apoio pedagógico a alguns 
professores que estão bem perdidos na condução das suas disciplinas durante 
esse período, em que perdemos muito a qualidade do ensino a que tivemos 
acesso. Normatizar e capacitar os professores seria uma boa saída. O estímulo 
às aulas dialógicas também. Além disso, entendo o momento de avaliação como 
um processo que faz parte do aprendizado e não deve ser planejada para ser 
extensa ou mais trabalhosa, como uma punição por estarmos fazendo de modo 
remoto (em algumas situações foi isso que pareceu ser), até porque elas tem que 
condizer com o conteúdo abordado em aula, o que não ocorreu em algumas 



disciplinas. Busquei um curso de graduação para alcançar uma formação de 
qualidade, seja profissional, seja até como pessoa mesmo. E não para ter aulas 
que apenas informam, e pouco influenciam no desenvolvimento do raciocínio 
crítico. Não adianta jogar uma quantidade excessiva de conteúdo, que deixa os 
alunos perdidos em tantas dúvidas a ponto de nem conseguir formular uma 
pergunta coerente. Só para dizer que determinado conteúdo foi dado. Isso não 
acrescenta muito para nossa formação. Peço desculpas pelos desabafos, mas é 
que eu acredito que temos docentes ótimos e que esse processo pode melhorar 
muito! 

Acredito que UBM deveria valorizar o aluno, infelizmente muitos não estão 
satisfeitos não são pelos professores, sim pela administração da universidade. 
Deveriam investir em central de comunicação que atenda ao aluno, tive muitos 
problemas nesse período em relação a administração de vocês, fiz uma grave 
ouvidoria e quase movi um processo. Não movi ainda pois a situação foi 
contornada e não esquecida, então peço que tomem atitudes de melhoria, e o que 
se fica em ouvidoria jamais deve sair de forma clara sobre qual aluno passou 
determinada situações para o aluno não ficar "marcado". Nos demais, os 
professores de fisioterapia são excelentes, todos sempre muito educados, 
prestativos e super inteligentes. 

Eu tive problemas com o pagamento, com o prazo, com muitas outras, e quem 
resolveu tudo pra mim foi o vlad... eu mandei e-mail e não fui respondido. Fora da 
pandemia, eu sinto quase que ódio toda vez que preciso ir na secretaria, eu 
preciso faltar o trabalho pra ir pois está sempre lotada ao ponto de ficar horas na 
fila, e as vezes mesmo sendo algo como pedir uma declaração de matricula é 
super demorado e difícil de resolver, pelo amor de deus cuidem disso... 

Trabalhar melhor a comunicação para com os alunos. Se prestar ao serviço de 
devidamente escutar e aprender com as reclamações recorrentes. Colocar 
pessoas capazes para realizar o atendimento de maneira eficiente. 

Muitas opções acima deveria ter ''nunca''. Tentei comunicação por e-mail e 
telefone inúmeras vezes e nenhum retorno, lembrando que isso em um prazo de 
5 meses. Não existe comunicação com a instituição nesse período, ligo para 
todos os setores e nenhum atende. Nesse período fomos informados do básico e 
nunca pediram nossa opinião sobre o que seria feito com nós mesmos. Gostaria 
de mais consideração. Aguardo resposta. 

não tenho elogios para universidade, não da valor ao aluno, professor, 
cordenador, ao aprendizado. vendem literalmente diplomas. precisam restruturar 
a forma de ensino, visão de cpacitação  

as avaliaçoes nao devem ficar dando voltas o protocolo de avaliaçoes devem ser 
como eram nas aulas presencias simples e eficaz 

A UBM está uma enrolação danada, onde toda hora fica mudando o sistema de 
avaliações, onde várias outras instituições já estão de férias, ainda iremos fazer a 
segunda prova e FICAR COM O PERÍODO EM ABERTO POR CONTA DE TER 
QUE FAZER UMA PROVA PRESENCIAL, QUE NEM SE SABE QUANDO. Vocês 
estão entendo o absurdo que estão fazendo? 

Minhas críticas são em relação aos gestores da IES, falta de articulação com os 
coordenadores dos cursos dificulta a situação atual que já é complicada. O corpo 
de alunos não possuem oportunidade de opinar junto aos gestores, muito menos 
os coordenadores que possuem papel apenas de repassar o que foi imposto e em 



sequência aos alunos. Chega a ser ridícula a postura da gestão da IES em 
relação ao corpo de alunos. Infelizmente independente de quem estiver na 
cadeira de coordenador de qualquer que seja o curso do UBM seria apenas uma 
figuração, pois os gestores da IES não dão subsídios para o trabalho dos 
coordenadores, nem o respeito que merecem. 

em vista do respondido, nada mais a declarar! 

Abaixar o valor da mensalidade, disponibilizar todas as aulas gravadas no AVA 
(Parabéns ao Roberto pois é o único professor que faz isso) 

Eu acho que universidade deveria implementar um sistema melhor de 
atendimento ao aluno, tipo um call center via internet por chat no proprio portal ou 
site ubm, dividido por etapas, pessoas para financeiro, outra para problemas 
secretaria e etc. Pois acho que a muita pouca gente pro atendimento comparado 
ao numero de alunos da universidade toda, imagino que numero de mensagens e 
ligaçoes chegando por dia deve ser alto e não da pra atender a todos. exemplo 
tenho uma mensagem no whatsapp da instituiçao do inicio da pandemia e até 
hoje nao foi respondido. 

Gostaria muito de agradecer a alguns professores pela dedicacao em preparar as 
aulas remotas. 

Sou grata por fazer parte!  

A UBM está deixando a desejar, estamos passando por um momento crítico e o 
mínimo que deveria pensar é no bem estar dos alunos, não estou vendo isso, 
estou decepcionada. 

TER DESCONTO NAS MENSALIDADE 

É um momento delicado e desconhecido por todos nós, no entanto, devemos 
buscar sempre melhorias em todas as áreas possíveis.  

crisinhamil@hotmail.com 

este momento de pandemia pegou todos de surpresa, mas gostaria de 
parabenizar a equipe de professores que se reinventaram e se esforçam para 
passar o conteúdo de maneira didática e compreensiva. 

em relaçao ao financeiro, cansei de ligar querendo adiantar o pagamento de 
boletos e nunca consegui. Também colocam um desconto no campo adicional do 
boleto e quando vamos pagar, o banco não aceita. Ja liguei milhões de vezes, 
sem solução. estou terminado o curso e desde o 1° periodo esta luta!!!!!!!! Desejo 
que melhorem, outros alunos podem estar passando pelo mesmo. Desejo sorte 

joselaineubm@gmail.com 

O atendimento do financeiro é horrivel, enviei diversos email e nenhum deles foi 
respondido. Não tenho acesso aos boletos e o financeito nao me da um retorno. 

É necessário um melhor atendimento e comunicação entre a ouvidoria e o 
financeiro. Todo mês tem dificuldades com os meus boletos no portal e sendo 
assim sempre acabo fazendo depósitos na conta da universidade e mando os 
comprovantes por e-mail. Mas a demora nas respostas é muito grande, e com 
isso os boletos nos portal ficam em aberto e demora-se muito para dar baixa. O 
atendimento financeiro era ruim presencial e a distância é pior ainda. Os 
atendimentos telefônicos são péssimos, é muito difícil entrar em contato com a 
universidade, visto que dificilmente somos respondidos nas redes sociais.  



Tenho elogios a fazer a professora Ana Carolina Barbieri e Lavínia Brito. Ambas 
foram maravilhosas e se destacaram como exemplo positivo nesse período. 
Sempre se mostraram preocupadas a saber se estávamos aprendendo, se o 
método de ensino estava funcionando. Ana Carolina foi uma contratação 
excelente. 

Penso que no momentos estamos atravessando uma das epocas mais dificil da 
humanida. Muitos desafios sociais, economicos , culturais . Estamos passando 
por construcao e reconstrucao da importancia de valoresres mos bem abalados . 
Estamos vivendo em uma pandemia e ainda com desafios sociais, economicos , 
cultucom vários p 

Penso que seria interessante que houvesse mais avaliações no decorrer deste 
processo, pois além de ser uma experiência relativamente nova é de suma 
importante para um bom resultado no processo ensino aprendizagem 

Até o momento sem reclamações.  

Estou muito satisfeita com minha graduação, em tempos de pandemia, 
infelizmente naão podemos levar ao pé da letra, pois todos estão passando por 
momentos dificeis, temos que ter paciencia. 

A universidade deixa muito a desejar. Uma instituição enrolada, com poucos 
funcionarios para exercer varias funções.  

As pessoas que me atenderam quando liguei para Secretaria, Central do Aluno, 
Financeiro, foram pacientes e tal, mas infelizmente não me ajudou em nada. Tive 
problemas com o pagamento da mensalidade, questão de desconto e etc, e a 
bagunça de vcs foi notável. Tive que eu mesma fazer vários cálculos para 
descobrir que o boleto gerado por vcs estava errado. Entrei em contato via 
telefone e email pra tirar minhas dúvidas, e não rolou. No telefone, pediram pra 
enviar mais um e-mail explicitando minhas questões, assim o fiz, mas foram 
respondidos de forma automática, uma vergonha. Não podemos ter o contato 
presencial e a única via que vcs oferecem é o email, o mínimo é uma pessoa pra 
me responder e não um robô. 

Parabéns , a cada dia vejo melhorias na UBM e preocupação no bem estar dos 
alunos.  

fecha a ubm e abre outra fazendo uma melhor 

fecha a ubm e abre outra fazendo uma melhor 

Sacaneia não, dá o desconto pra galera! 

 
 

 

 

Comissão Própria de Avaliação – CPA Julho de 2020 
 


