
 

 

AVALIÇÃO DIAGNÓSTICA DE CURSO -  GERAL 

2021.1  

BARRA MANSA 

Pesquisa realizada com alunos dos cursos : Administração, Ciências Contábeis, 
Direito, Ed. Física Bacharelado, Eng. Civil, Eng. Eletrica, Eng. Mecânica, Eng. 
Produção, Jornalismo, Medicina Veterinária, Pedagogia, Psicologia, RH, Sistema de 
Informação. 

Coleta de dados realizada de 22/03 a 16/07 de 2021. 

Amostra: 719 alunos de um universo de 2101 (34%) 

As respostas são classificadas numa escala que vai de 1 a 6 sendo que 1 corresponde 
a discordo totalmente e 6 Concordo totalmente. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Falta boas metodologias com alguns professores podendo utilizar melhor de aulas on-line ou até mesmo do 
AVA, podendo demonstrar mais a prática e não ficar só lendo slides como a maioria faz. 
Uma aula dinâmica é importante e está em falta nesse momento de aulas online, o que poderia ser 
diferente já que os recursos estão ali. 

Falta boas metodologias com alguns professores podendo utilizar melhor de aulas on-line ou até mesmo do 
AVA, podendo demonstrar mais a prática e não ficar só lendo slides como a maioria faz. 
Uma aula dinâmica é importante e está em falta nesse momento de aulas online, o que poderia ser 
diferente já que os recursos estão ali. 

Por meio deste, venho abordar a indignação com a coordenação do curso que é representado pela 
professora Leda que não está cumprindo o seu papel e claramente a mesma não consegue dar conta da 
demanda de alunos que muita das vezes precisaram recorrer a ela em cenários atípicos e internos do 
nosso curso. Sugiro uma mudança de coordenador para melhores resultados dentro do nosso curso! Desde 
já agradeço. 

Alguns professores são super solícitos em nos responder fora do horário de aula, já alguns nos dão 
somente o meio de comunicação e-mail, que não é respondido diariamente, nos prejudicando em alguns 
momentos. Banheiros sempre cheirando mal e sujos.  

Por meio deste, venho abordar a indignação com a coordenação do curso que é representado pela 
professora Leda que não está cumprindo o seu papel e claramente a mesma não consegue dar conta da 
demanda de alunos que muita das vezes precisaram recorrer a ela em cenários atípicos e internos do 
nosso curso. Sugiro uma mudança de coordenador e de alguns professores, que ja estão na hora de se 
aposentar, para melhores resultados dentro do nosso curso! Desde já agradeço. 

Maior convívio com os profissionais atuantes da aérea jurídica. 

No momento de pandemia , a instituição está literalmente despreparada para atender os alunos , a 
coordenação do curso de direito , não uma o diálogo e sempre impõe sua vontade sem ao menos escutar 
os representantes , há muito despreparo da instituição como um todo , onde não tem controle de nada , 
sempre pedindo para fazer lista disso e daquilo , onde nós mostra cada vez mais a incompetência da 
instituição, nesse momento precisamos de soluções de ajuda e o que a UBM nós mostra que só está 
interessada em receber a mensalidade e mais nada . 

A universidade deveria ser mais organizada quanto a administração, conheço alunos que já se formaram 
em 2019 e nunca nem receberam suas carteirinhas. Conseguir falar no telefone com a universidade é muito 
difícil. Ter resposta da coordenação é muito difícil às vezes. A faculdade é ótima, porém peca muito na 
organização! 

Precisa melhor muita coisa , a direção do curso é totalmente desorganizada nos deixa a desejar. As salas 
de aula são super quentes , ar condicionado sem manutenção, as filas da cantina enormes, secretária 
lotada , setor financeiro uma pessoa para atender. 

Sugiro que seja criado um mecanismo que facilite o acesso de maior número de acadêmicos nas oficinas 
de peça e maior prazo maior para a entrega das atividades, tendo em vista as dificuldades impostas pela 
internet, especialmente, nesse momento de pandemia, onde tudo está cada dia mais difícil.  

O curso de Bacharel em Direito da instituição, é totalmente focado em Direito Civil e Direito processual Civil, 
sendo essas as matérias de quase todo o oferecimento de atividades de NPJ entre outras. Deixa muito a 
desejar em outras áreas, como Direito Penal, apresentando somente teoria rasa trabalhada apenas em 
aula. Por mais esforço que alguns professores do tema possam ter, somente na carga horaria de aula, nao 
é possível apronfudar a matéria e nem trabalha-la na prática. NPJ de Direito Penal tambem é escasso e 
pouco se pôde aprender já que seu formato em aula e não em plantão convencional, dificultou ainda mais o 
aprendizado.  

Os banheiros não tinham água e a maioria não funcionavam a descarga. 

Aula de direito das coisas que venha ser gravada , pois ficou de difícil compreensão e o áudio não muito 
bom. Não senti que desenvolvi muito bem. 

Melhorar a proposta de ensino EAD 

A ubm é uma instituição renomada , infelizmente não escolhemos passar por esses momentos e estamos 
nos adaptando, juntos somos mais fortes, tenho certeza que vcs estão buscando ao máximo fazer o melhor 
para gente e com muita fé em DEUS isso tudo vai passar logo e vamos poder ter a nossa aula tradicional e 

tudo voltará ao normal obrigado!😊🙏😉👊! 



 

 

Em relação a alguns professores, quanto ao prazo da entrega das notas, a não disponibilização do plano de 
ensino, a falta de materiais como auxílio de aprendizagem, e até mesmo a caída de rendimento do primeiro 
período até o terceiro. 
Em relação as disciplinas em EAD que, infelizmente, desde o primeiro período se encontra com problemas, 
como material disponibilizado somente através de livros, não conseguir entrar em contato com os 
professores e quando consegue se é tratado de maneira deselegante.  

Existem várias já expostas pela turma, porém entram em um ouvido e saem pelo outro. Nada é feito para 
melhorar. Ainda não sei o motivo de tantas perguntas se nada é feito efetivamente. 

Promover Padronização Institucional 
Entendo que a didática dos professores seja de certa forma individual, mas acredito ser importante que haja 
uma padronização. Por exemplo, alguns professores disponibilizam plano de ensino, alguns não.  
Alguns professores disponibilizam material de apoio, outros não. 
Encerramos a segunda etapa da nota 1 sem ao menos conhecer o gabarito (as respostas) da primeira 
etapa, o que pode levar o aluno a continuar errando. (Que fique claro que não acontece em todas as 
disciplinas). Não houve de fato uma vista de prova em algumas disciplinas. 
Seria interessante rever também o prazo para lançamento de notas, têm demorado bastante. (Em algumas 
disciplinas já estamos tendo conteúdo destinado a nota 2 sem saber nossa média na nota 1) 

Voltar aula presencial 

Quero uma coração mas presente que responda os mas questionário e duvido pois a me de 4 messes 
esperando a resposta até hj. Lamentável a Falta de atenção para com um aluno  

Quero uma coração mas presente que responda os mas questionário e duvido pois a me de 4 messes 
esperando a resposta até hj. Lamentável a Falta de atenção para com um aluno  

Reunir professores do EAD e discutir soluções aos materiais fora do contexto de prova, também mais 
acesso a coordenação do curso e nead. 

Quero somente agradecer por tudo, a UBM me proporciona muita alegria, estou cursando Direito, um sonho 
que vem se realizando na minha vida!  

Mais palestras dos profissionaus ou visitas aos órgãos que contém os profissionais de uma bacharel de 
direito em que poderia trabalhar. Pois muitos não sabem qual profissão escolher, e a faculdade 
apresentando um pouco mais foco sobre as profissões seria interessante. 

Voltar a aula presencial o mais rápido possível pois as aulas on line não permitem a nossa participação 
adequada. 

A instituição necessidade de uma nova gestão e equipe técnica/administrativa com urgência! 

Na atual situação, onde os professores estão dando suas aulas em casa, eu sugiro a participação de algum 
representante na aula para que de possa exigir disciplina dos professores. Pois alguns ao dar aula não 
observam que o excesso de barulho fora dos barulhos normais, atrapalham. Tenho tido muita insatisfação 
com o professor DAIAMY que por vezes aplica ótima aula, porém crianças e cachorros no mesmo ambiente 
que ele atrapalha toda a turma que fala muito sobre isso no grupo da turma . 
 
 
Além disso, sugiro que seja feita a exigência da postagem da gravação das aulas em tempo minino pois 
nos alunos sentimos dificuldade para estudar esperando a postagem do professor.  
 
 
E por fim, que se exija do professor André as gravações das aulas já que não temos nem material de apoio 
e nem plano de ensino  

Na minha opinião, todos: Diretoria, Coordenadoria, docentes, discentes e demais funcionários desta 
Instituição de Ensino, estão se esforçando para fazer o melhor diante da atual situação em que vivemos. É 
evidente que haverá erros e acertos, mas se cada um fizer a sua parte dando o seu melhor, procurando 
entender o próximo, certamente vamos alcançar nossos objetivos com méritos. 

Investir mais na orientação aos alunos.  

Aulas práticas presencias são 100% necessárias!!! 

Neste momento de pandemia não podemos avaliar a sala de aula . 
Mais as salas de aula presencial era muito pequena para numeros se alunos .com pouca ventilação .. 
Colocar arcondicinado. Diminuir número de aluno ,presencial por turma . 
Qto as atividade a internas e externa o curso poderia aplicar estágio na propia instituição com outros curso 
curso de Educação fisica apartir do 5 período  



 

 

O estudante ja esta mais preparado para atuar supervisonada e remunerado . 
Eu sou uma candidata 
..aguardando esta oportunidade . 

Acho totalmente injusto o pessoal da veterinária, estética , fisioterapia e enfermagem terem aulas práticas e 
o pessoal da educação física não! Onde já se viu natação on-line? Os alunos vão aprender a nadar 
virtualmente???  

Melhores salas de aula  

Uma melhor comunicação com a coordenação e mais aulas práticas.  

Ficar atentos a alguns professores que estão mais para turistas. Pois só aparecem muito raramente as suas 
aulas. E nesse período de pandemia, a maioria dos professores estão muito acelerados, no que diz respeito 
a quantidade de matéria. 

Melhorar a agilidade no atendimento das necessidades dos alunos a assuntos relacionados a 
documentação, como exemplo carteirinha de estudante e documentação para declaração de imposto de 
renda. 

Os professores devem cumprir rigorosamente o conteúdo programático das disciplinas 

Gostaria de sugerir que a coordenação avaliasse melhor seus professores, e quando tivesse alguma 
reclamação sobre um professor especifico, fosse mas a fundo para entender a dificuldade dos alunos e não 
simplesmente "empurra-se com a barriga" até o próximo semestre, varias reclamações sobre o professor 
Marcelo Luiz não está avaliando conforme ensina e assim prejudicando os alunos, foi feito até reunião com 
a coordenadora e nada mudou. Espero que os próximos formandos de 2021 não sofram o que minha turma 
sofreu e sofre até hoje. Em contra partida gostaria de elogiar o professor Renner por suas aulas 
construtivas e didáticas e sempre se disponibilizando a sanar nossas duvidas.  

Os professores devem seguir rigorosamente o conteúdo programático das disciplinas. Eu procurei resolver 
problemas onde o professor aplicou um conteúdo de comercialização de energia em uma disciplina optativa 
de energias renováveis. Procurei de todas as formas resolver a situação, inclusive conversei e expus a 
questão ao professor e o mesmo continuou com o conteúdo ao qual ele optou por aplicar e não o conteúdo 
escolhido pelos alunos, Energia renováveis, o professor é muito irredutível e não tem empatia. No mais, 
gostaria de fazer dois reconhecimentos, a coordenadora Bianca e ao professor Rener, ambos superaram 
minhas expectativas e contribuíram muito com meu desenvolvimento, sempre dispostos ao diálogo aberto.  

Falta alguns professores atenderem os alunos fora do horário das aulas, pelo menos nos dias da semana. 

Aulas práticas só tive do primeiro ao quarto período. Podiam rever isso.  

Ótimo curso! 

Hoje tenho a certeza que fiz a escolha certa em estudar na UBM.  

Ok 

Nesse último período algumas matérias não tiveram conteúdo dado pelo professor(a), apenas seminários 
que nos alunos apresentamos, sendo que o mais interessante seria a matéria dada pelo professor, mais 
explicações e dada pelos mesmos. Teve matéria que nenhum conteúdo nos foi passado, nenhuma 
bibliografia a ser pesquisada, nenhuma aula explicativa dada pelo professor(a), apenas seminários ( uns 
com 50 minutos de prazo, sem conteúdo para o mesmo) apresentado pelos alunos. 

O lançamento de atividades complementares estão demorando muito a computar. 

Como sugestão, é interessante a utilização do método de Andragogia no ensino das matérias, 
principalmente aquelas relacionadas à área de exatas, incluindo experimentos práticos dentro das salas na 
explicação das disciplinas.  
 
O método "Aprender Fazendo" faz toda diferença, uma vez que o adulto aprende com mais facilidade 
quando vê a aplicação da teoria na prática. 

Que seja obrigatório a gravação da aula on-line pelo professor e disponibilização do vídeo no AVA 

Tira os nada, sempre me perco nas datas 

Sugiro que na grade inclui disciplina de desenvolvimento pessoal, gerenciamento de pessoas, 
gerenciamento de emoções, marketing e empreendedorismo.  

Tem que liberar o estacionamento para os alunos!!!! 



 

 

Uma sugestão que acho de suma importância para os alunos e liberação de estacionamento para os alunos  
E outra sugestão é volta das avaliação que era feita quando era aula presencial 8 da prova + 2 de alguma 
avaliação determinada pelo professor da matéria  
 
Não ter trabalho de eixo integrador num valor tão alto com o foi desde período( Metade da nota e muito fora 
do normal ), caso deixa esta metodologia de avaliação diminui o seu valor para 2 pontos  
 
Dar prioridade de estágio para os NONOS períodos dos curso !!!!!!!!! 

Realização de mais aulas práticas, acrescentar disciplinas como bem estar animal e nutrição animal, 
separar a disciplina de cirurgia entre pequenos e grandes animais (como na clínica), mais propaganda de 
eventos e de oportunidades para participação em projetos de iniciação científica e de extensão 

Priorizar vagas de estágio pra quem já está quase formando. 

Disponibilizar ar condicionados em.todas as salas para o curso de medicina veterinária pois nós estudamos 
em tempo integral,contratar mais funcionários de TI e melhorar as CPus em sua capacidade de 
disponibilizar luvas cirurgica para os alunos em aulas práticas principalmente no laboratório de Anatomia 

Oferecer cursos e seminário através de parcerias e a ideia de intercâmbio de estágio . 

Algumas questões coloquei que não sei responder, pois transferi o curso para a UBM no período da 
pandemia, então ainda não conhece bem a faculdade. Obrigado. 

Algumas questões coloquei que não sei responder, pois transferi o curso para a UBM no período da 
pandemia, então ainda não conhece bem a faculdade. Obrigado. 

Algumas questões coloquei que não sei responder, pois transferi o curso para a UBM no período da 
pandemia, então ainda não conhece bem a faculdade. Obrigado. 

precisamos de melhora na infraestrutura da clinica e nas salas de aula. Maior organização dos prédios e 
MAIS AULAS PRÁTICAS!!!!!!!!!!!! 

Clínica de pequenos animais possui uma área para fazer nossas refeições e deixarmos as nossas bolsas 
em péssimas condições, não tem nem um ventilador, uma mesa adequada, pintura precária com mofo, pelo 
valor do curso estamos muito pouco amparados nesse quesito. E eu que tenho pouco tempo de operada a 
clínica fica em um morro e não pode entrar com carro, chego morrendo de dor, pq é isso ou não vou no 
estágio, como uma pessoa que está prestes a se formar não vai no estágio! Impossível! 

A pouco esforço para melhorar o curso em vários aspectos em relação a reitoria, fazenda escola precária, 
que não poderia ser chamada de fazenda escola, poucos procedimentos na clínica de pequenos animais, e 
cada vez mais ideias para afundar o curso, redução da carga horária. Poderiam rever os conceitos 
didadidadicos, de carga horária, de oferecer oportunidades melhores de aprendizado  

Nada a declarar 

Os professores precisam se atualizar, a medicina está em constante evolução, com isso, podemos observar 
que alguns protocolos terapêuticos por exemplo ensinados por eles não são utilizados já muito tempo. Os 
alunos que saem Com condições melhores de exercer a função de médico fora da faculdade, são os que 
“engolem” estágios, a faculdade precisa sim investir num conhecimento mais vasto e incentivar os alunos a 
participarem de congressos, palestras  

Deveria acabar com TCC, ja avaliam a gente por 5 anos, com trabalhos e projetos integradores que tem 
que ser nas regras e como um TCC de verdade.. pra que mais um para estressar aluno, ultimo ano de 
faculdade deveria ser focado só em estágios e aulas práticas.  

Melhorar em questão de didática visto que a Maioria dos professores não possuem inclusive nas matérias 
mais massantes e difícil compressão,ademais é necessário um reajuste de plano de aula com as provas 
regidas. 

Os professores precisam se atualizar, a medicina está em constante evolução, com isso, podemos observar 
que alguns protocolos terapêuticos por exemplo ensinados por eles não são utilizados já muito tempo. Os 
alunos que saem Com condições melhores de exercer a função de médico fora da faculdade, são os que 
“engolem” estágios, a faculdade precisa sim investir num conhecimento mais vasto e incentivar os alunos a 
participarem de congressos, palestras  

Observo muitas coisas que podem ser melhoradas, sinto que a Instituição as vezes não se coloca no lugar 
do aluno, já fiz ouvidorias que nunca foram respondidas, aliás nunca tive uma resposta da instituição nos 
canais disponibilizados no site, então fica difícil pois o aluno não tem suas reclamações respondidas. 
Também acho um absurdo não liberarem mais o estacionamento para os alunos da Veterinária, sendo que 
quando fiz a matrícula me informaram que seria disponibilizado e de repente cortaram sem nenhuma 
conversa e ainda mais agora com a pandemia e somente aulas práticas também continua sem poder ser 



 

 

utilizado, mesmo com o estacionamento VAZIO, a UBM não pensa nem um pouco nos seus alunos, falta 
empatia para com os alunos. Ter alterado a semana de prova para 1 semana só é desumano com os 
alunos, também foi feito sem nenhuma possibilidade de diálogo. Outra coisa é a respeito dos horários de 
aulas da Veterinária, dizem ser Integral com a justificativa de que temos que ser disponíveis para estudar 
em tempo integral, outro absurdo pois o aluno tem q estudar quando lhe for mais conveniente, não temos 
aula todos os dias porém cada dia temos um horário diferente de aulas, o que dificulta trabalharmos, fazer 
um estágio ou algo do tipo, ou seja facilmente a faculdade poderia ter um horário só, noturno ou diurno, 
como já acontece em diversas outras faculdades. Eu mesma tive que largar um emprego para fazer essa 
faculdade pois até os professores discriminam quem trabalha, enfim nenhuma consideração mesmo. 
Obrigada! 

Observo muitas coisas que podem ser melhoradas, sinto que a Instituição as vezes não se coloca no lugar 
do aluno, já fiz ouvidorias que nunca foram respondidas, aliás nunca tive uma resposta da instituição nos 
canais disponibilizados no site, então fica difícil pois o aluno não tem suas reclamações respondidas. 
Também acho um absurdo não liberarem mais o estacionamento para os alunos da Veterinária, sendo que 
quando fiz a matrícula me informaram que seria disponibilizado e de repente cortaram sem nenhuma 
conversa e ainda mais agora com a pandemia e somente aulas práticas também continua sem poder ser 
utilizado, mesmo com o estacionamento VAZIO, a UBM não pensa nem um pouco nos seus alunos, falta 
empatia para com os alunos. Ter alterado a semana de prova para 1 semana só é desumano com os 
alunos, também foi feito sem nenhuma possibilidade de diálogo. Outra coisa é a respeito dos horários de 
aulas da Veterinária, dizem ser Integral com a justificativa de que temos que ser disponíveis para estudar 
em tempo integral, outro absurdo pois o aluno tem q estudar quando lhe for mais conveniente, não temos 
aula todos os dias porém cada dia temos um horário diferente de aulas, o que dificulta trabalharmos, fazer 
um estágio ou algo do tipo, ou seja facilmente a faculdade poderia ter um horário só, noturno ou diurno, 
como já acontece em diversas outras faculdades. Eu mesma tive que largar um emprego para fazer essa 
faculdade pois até os professores discriminam quem trabalha, enfim nenhuma consideração mesmo. 
Obrigada! 

Acho que o curso deveria estar mais acessível a resolver os problemas enfrentados pelos docentes.  

As aulas práticas esta deixando mto a desejar, sei que estamos em uma pandemia mas e aee vamos ficar 
prejudicados... aula de anatomia quase não tivemos e as outras disciplinas que também tem laboratório tb 
não tivemos!! 

Maior organização e supervisão da peridiocidade dos professores, além do cumprimento do cronograma e 
prioridade no ensino. 

Reposição de aulas práticas!  

Extinguir as disciplinas em modo EAD e deixá-las em modo Presencial, pois o EAD é falho e, infelizmente, 
não funciona. Os alunos não aprendem o que deveriam, e a base do curso fica falha. Apesar de o MEC 
permitir que parte da grade horária fique em EAD, não funciona com os alunos. Infelizmente, o MEC 
permitir, não significa que seja o melhor. 

Liberar estacionamento para estágio dentro da universidade isso é fundamental para os alunos  

A a Carolina e uma ótima profissional e ensina muito bem, porém suas provas não tem nada haver com as 
aulas dadas  

1) Mais aulas práticas. 
2) O estágio deveria valer antes do 5° periodo, pois muitas horas são realizadas e perdidas. Estágio valido 
desde o 1° periodo estiluma mais o aluno. 
3) Melhorias nos equipamentos da clinica de pequenos animais e da fazenda escola. 

Baixar mensalidades seguir o cronograma passado o início de cada período,sem colocar aps do nada, se 
estamos em pandemia não tem que ter prova praticapois muitos tem grupo de risco em casa, e ver mais o 
lado do aluno do que da instituição que só quer lucrar e deixa a desejar em tudo. 
Os professores serem mais responsáveis com horário quando combina as 14h não aparecer no vídeo aula 
às 17h entre outros problemas que são muitos para citar aqui. 
Indignada com o ensino, indignada com o descaso. 

Dar mais oportunidades na clínica veterinária da instituição investir e virar um hospital e deixar de ser só 
Consultorio ter internação onde os alunos possa somar conhecimento  
Laboratorio de exames  

Liberar estacionamento pro alunos em dias de estágio, aula prática  

Sem idéias no momento. 



 

 

-Voltar a ter trabalhos e ponto de trabalho em todas as disciplinas, invés de apenas Ais em grupo  
 
-incentivar ou exigir os professores que postem todas as aulas gravadas no Ava, ou buscar uma plataforma 
integrada ao Ava que faça o re-stream da live para um site que grave e deixe salvo automaticamente, como 
o Youtube 
 
- NÃO DELETAR TODO O CONTEÚDO DO PERÍODO PASSADO NO AVA, ASSIM QUANDO PASSAMOS 
PARA O PERÍODO SEGUINTE, COMO É FEITO 
 
-não reduzir cada vez mais o tempo de prova a cada período ou nota, 2h não são o suficientes pois 
imprevistos existem, e prejudica a nota, algumas provas de determinadas disciplinas são muito mais 
complexas que as presenciais e demandam várias horas.  
2h de prova em uma plataforma online com quedas constantes e podendo acontecer imprevistos como 
queda de internet e luz, é ridículo 
 
- manter a nota de prova 5 igual era nos períodos passados 
 
-Buscar prover e apresentar vagas de estágio fora da faculdade para os alunos, inclusive remuneradas, e 
não apenas dentro da faculdade 

Acho que a parte de estágio no curso de medicina veterinária é muito limitado. Você escolhe clínica de 
pequenos, fazenda ou biotério. E quem quer a área da vigilância sanitária? A área da inspeção de 
alimentos? Não temos apoio nenhum. Eu, por exemplo, quero muito essa parte, quero aprofundar meus 
conhecimentos sobre isso. Nunca consegui estágio em lugar nenhum, o coordenador não me deu nenhuma 
orientação e não foi falta de comunicação da minha parte pois falei com ele diversas vezes. Estou indo para 
o 8º período e fui “obrigada” a escolher a clínica de pequenos. Situação muito complicada. 

Acho que a parte de estágio no curso de medicina veterinária é muito limitado. Você escolhe clínica de 
pequenos, fazenda ou biotério. E quem quer a área da vigilância sanitária? A área da inspeção de 
alimentos? Não temos apoio nenhum. Eu, por exemplo, quero muito essa parte, quero aprofundar meus 
conhecimentos sobre isso. Nunca consegui estágio em lugar nenhum, o coordenador não me deu nenhuma 
orientação e não foi falta de comunicação da minha parte pois falei com ele diversas vezes. Estou indo para 
o 8º período e fui “obrigada” a escolher a clínica de pequenos. Situação muito complicada. 

A grade curricular deveria ser aberta; 
Professores mais empenhados; 
Material de apoio nas aulas práticas suficiente a quantidade de alunos; 
Salas com multimídia; 
Acesso facilitado de veículos na instituição, pois a mesma dispõe de espaço físico avantajado; 
Clínica/estágio supervisionado com um espaço maior , que caibam todos os alunos; 
Atenção individualizada aos alunos, de acordo com as necessidades dos mesmos; 
Espaço interno na instituição específicas ao curso; 
Avaliação de satisfação mensal dos alunos, no que se refere aos professores, ensino, atividades extra , 
metodologias, etc.... ; 
Disponibilidade de equipamentos para avaliação clínica , U.S, RX, dentre outros. 

Nada à acrescentar. A instituição me atende dentro dos conformes. 

As questões das provas deverão ser nos níveis de matérias que aprendemos em aula. Algumas estão 
sendo superior ao que aprendemos. Isso gera uma grande dificuldade em desenvolver as questões. E o 
tempo de prova também tem que ser maior, pois nem todos os dias temos uma boa internet. A minha 
internet sempre tá oscilando é lenta.  

Necessita apresentar uma ajuda maior em relação a estágio,acaba ficando apenas por conta do aluno 
achar lugares para estagiar o que dificulta o processo  

Alguns professores são completamente inacessíveis, expõe o aluno em aula quando há dúvidas e metade 
das questões acima não existe. . Infelizmente está cada dia mais difícil. Uma sugestão é que houvesse 
mais escuta, mais incentivo aos alunos. E que os professores fossem mais acessíveis e tivesse mais 
interesse  
Muitoss profissionais sem preparo que estão há anos acomodados não sabem usar nem os programas de 
transmissão nas aulas. Muitos pararam no tempo e não se propõe a fazer nada pra mudar.  

A instituição precisa disponibilizar acesso a cursos para complementar e indicar mas eventos na área . 

Na questão 6 os trabalhos em grupo são constantes e muitos deixam apenas para alguns colegas fazerem. 
Ultimamente só temos tido trabalhos em grupo. A avaliação individual no ensino remoto foi praticamente 



 

 

extinta. Porém sabemos que alguns só colocam o nome no trabalho. A gente pra não causar mal estar, 
aceita essa situação. Mas é algo muito ruim. E sobre a pesquisa, sugiro que haja mais oportunidades. 
Parabéns pela iniciativa de fazer essa pesquisa. Isso já é uma grande esperança.  

Melhor atendimento nos setores financeiros, professores organizando de forma melhor tempo e limite para 
apresentação, disponibilidade de revisão ou atividades para nos basearmos na prova. Entendimento dos 
professores sobre a dificuldade de alguns alunos em relação a trabalhos muito complexos durante o 
período da pandemia.  

Melhor atendimento nos setores financeiros, professores organizando de forma melhor tempo e limite para 
apresentação, disponibilidade de revisão ou atividades para nos basearmos na prova. Entendimento dos 
professores sobre a dificuldade de alguns alunos em relação a trabalhos muito complexos durante o 
período da pandemia.  

Melhorar o setor de pesquisa 

Gostaria de poder avaliar individualmente cada um dos professores. Este é o maior ativo da faculdade e 
alguns têm deixado a desejar. 

Gostaria de deixar como sugestão a questão de trabalhos individuais também. Sinto falta de trabalhar 
sozinha. Por mais que contribuir em equipe seja bom, acredito que trabalhos individuais nos ajudam a 
refletir e construir argumentos também, além de incentivar o aluno a ter sua autonomia independente de 
grupo. 

Seria importante os conteúdos serem mais de acordo com as provas e há matérias que isso não ocorre.  

Vocês precisam prestar o devido assistência ao curso de psicologia. Precisamos de internet no SPA, e 
nada foi resolvido e um telefone celular com número da instituição. E também que o marketing faça a 
devida divulgação do nosso serviço de atendimento.  
As minhas horas complementares se encontram atrasadas desde de ano passado sendo que já enviei 
emails pedindo atualização. 
Reconheço que os funcionários fazem seu melhor mas hoje eu afirmo que a organização da UBM é 
péssima.  

Sugiro que alguns professores tenham mais foco para desenvolver os conteúdos em aula, pois já 
aconteceu de termos aulas onde certos assuntos foram abordados e quando fomos avaliados não haviam 
questões relacionados aos mesmos. 

Penso é necessário mais recursos para o Curso de Psicologia. Geralmente os pedidos não são atendidos 
em sua totalidade pela IES, infelizmente. Enquanto outros cursos conseguem tudo que pedem. 

Estacionamento para alunos da instituição. 

Mais salas de atendimento no SPA com condições adequadas. 

Estacionamento para alunos da instituição. 

Os elevadores precisa manutenção e reparos. 

Estacionamento para alunos da instituição. 

Desconto nas mensalidades, visto que decorre uma oandemia e a instituição teve um decrescimo no gastos 
mensais de manuntenção. 
Mais eventos, oportunidades de estagio ou emprego e uma maior divulgação dos meritos dos alumos por 
eles alcançados. 

Ajuste e desconto nas mensalidades, visto pandemia. 
 
Mais competencia e organização quanto: 
- Ao calendario de provas e trabalhos.  
- Ao processo de pagar as mensalidades. 

Poderiam não deixar tão "esquecido" o curso de Sistemas de Informação, e dar um valor a mais  

Mais aulas práticas. 

 

 


