
 

 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE CURSO  

2022.2 

CAMPUS BARRA MANSA 

 

PESQUISA REALIDAZA COM OS ESTUDANTES DOS CURSOS: 

 

 BIOMEDICINA  

 ENFERMAGEM   

 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO  

 ENGENHARIA ELÉTRICA  

 ENGENHARIA MECÂNICA  

 ENGENHARIA CIVIL 

 FARMÁCIA  

 FISIOTERAPIA  

 MEDICINA VETERINÁRIA 

 NUTRIÇÃO  

 

PERÍODO DE AVALIAÇÃO: 25/10/2022 Á 08/12/2022 

 

AMOSTRA: 672 ALUNOS DE UM UNIVERSO DE 1196 (56%) 

 

MODELO DA AVALIAÇÃO: 

1 - discordo totalmente 
2 - discordo 
3 - indiferente (ou neutro) 
4 – bom 
5 - concordo  
6 - concordo totalmente 



 

 

RESULTADO GRÁFICO DA PESQUISA 

 

1. AS DISCIPLINAS CURSADAS CONTRIBUIEM PARA SUA FORMAÇÃO INTEGRAL, 

COMO CIDADÃO E PROFISSIONAL. 

 

 

 

2. OS CONTEÚDOS ABORDADOS NAS DISCIPLINAS DO CURSO FAVORECEM SUA 

ATUAÇÃO EM ESTÁGIOS OU EM ATIVIDADES DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL. 

 

 

 

 



 

 
3. AS METODOLOGIAS DE ENSINO UTILIZADAS NO CURSO DESAFIAM VOCÊ A 

APROFUNDAR CONHECIMENTOS E DESENVOLVER COMPETÊNCIAS REFLEXIVAS E 

CRÍTICAS. 

 

 

 

4. O CURSO PROPICIA EXPERIÊNCIAS DE APREDIZAGEM INOVADORAS. 

 

 

 

 

 

 



 

 
5. O CURSO CONTRIBUI PARA O DESENVOLVIMENTO DA SUA CONSCIÊNCIA ÉTICA 

PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. 

 

 

 

6. NO CURSO VOCÊ TEM OPORTUNIDADE DE APRENDER A TRABALHAR EM 

EQUIPE. 

 

 

 

 

 



 

 
7. O CURSO POSSIBILITA AUMENTAR SUA CAPACIDADE DE REFLEXÃO E 

ARGUMENTAÇÃO. 

 

 

 

8. O CURSO PROMOVE O DESENVOLVIMENTO DA SUA CAPACIDADE DE PENSAR 

CRITICAMENTE, ANALISAR E REFLETIR SOBRE SOLUÇÕES PARA PROBLEMAS DA 

SOCIEDADE. 

 

 

 

 

 



 

 
9. O CURSO CONTRIBUI PARA VOCÊ AMPLIAR SUA CAPACIDADE DE 

COMUNICAÇÃO NAS FORMAS ORAL E ESCRITA. 

 

 

 

10. O CURSO CONTRIBUI PARA O DESENVOLVIMENTO DA SUA CAPACIDADE DE 

APRENDER E ATUALIZAR-SE. 

 

 

 

 

 



 

 
11. AS RELAÇÕES PROFESSOR-ALUNO AO LONGO DO CURSO ESTILIMULAM VOCÊ 

A ESTUDAR E APRENDER. 

 

 

 

12. OS PLANOS DE ENSINO APRESENTADOS PELOS PROFESSORES CONTRIBUIEM 

PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS E PARA SEUS 

ESTUDOS.  

 

 

 

 

 



 

 
13. AS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS INDICADA PELOS PROFESSORES NOS 

PLANOS DE ENSINO CONTRIBUIEM PARA SEUS ESTUDOS E APRENDIZAGENS. 

 

 

 

14. SÃO OFERECIDAS OPORTUNIDADES PARA OS ESTUDANTES SUPERAREM 

PROBLEMAS E DIFICULDADES RELACIONADOS AO PROCESSO DE FORMAÇÃO. 

 

 

 

 

 



 

 
15. A COORDENAÇÃO DO CURSO ESTÁ DISPONÍVEL PARA ORIENTAÇÃO 

ACADÊMICA DOS ESTUDANTES. 

 

 

 

16. O CURSO EXIGR DE VOCÊ ORGANIZAÇÃO E DEDICAÇÃO FREQUENTE AOS 

ESTUDOS. 

 

 

 

 

 



 

 
17. SÃO OFERECIDAS OPORTUNIDADES PARA OS ESTUDANTES PARTICIPAREM DE 

PROGRAMAS, PROJETOS OU ATIVIDADES DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA. 

 

 

 

18. SÃO OFERECIDAS OPORTUNIDADES PARA OS ESTUDANTES PARTICIPAREM DE 

PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E DE ATIVIDADES QUE ESTIMULARAM A 

INVESTIGAÇÃO ACADÊMICA. 

 

 

 

 

 



 

 
19. O CURSO OFERECE CONDIÇÕES PARA OS ESTUDANTES PARTICIPAREM DE 

EVENTOS INTERNOS E/OU EXTERNOS À INSTITUIÇÃO. 

 

 

 

20. A INSTITUIÇÃO OFERECE OPORTUNIDADES PARA OS ESTUDANTES ATUAREM 

COMO REPRESENTANTES EM ÓRGÃOS COLEGIADOS. 

 

 

 

 

 



 

 
21. O CURSO FAVORECE A ARTICULAÇÃO DO CONHECIMENTO TEÓRICO COM 

ATIVIDADES PRÁTICAS. 

 

 

 

22. AS ATIVIDADES PRÁTICAS SÃO SUFICIENTES PARA RELACIONAR OS 

CONTEÚDOS DO CURSO COM A PRÁTICA, CONTRIBUINDO PARA SUA FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL. 

 

 

 

 



 

 
23. O CURSO PROPICIA ACESSO A CONHECIMENTOS ATUALIZADOS E/OU 

CONTEMPORÂNEOS EM SUA ÁREA DE FORMAÇÃO. 

 

 

 

24. O ESTÁGIO SUPERVISIONADO PROPORCIONA EXPERIÊNCIAS DIVERSIFICADAS 

PARA A SUA FORMAÇÃO. 

 

 

 

 

 



 

 
25. AS ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE SEU TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 

CURSO CONTRIBUÍRAM PARA QUALIFICAR SUA FORMAÇÃO PROFISSIONAL. 

 

 

 

26. SÃO OFERECIDAS OPORTUNIDADES PARA OS ESTUDANTES REALIZAREM 

INTERCÂMBIOS E/OU ESTÁGIOS NO PAÍS. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
27. SÃO OFERECIDAS OPORTUNIDADES PARA OS ESTUDANTES REALIZAREM 

INTERCÂMBIOS E/OU ESTÁGIOS FORA DO PAÍS. 

 

 

 

28. OS ESTUDANTES PARTICIPAM DE AVALIAÇÕES PERIÓDICAS DO CURSO 

(DISCIPLINAS, ATUAÇÃO DOS PROFESSORES, INFRAESTRUTURA). 

 

 

 

 

 



 

 
29. AS AVALIAÇÕES DE APRENDIZAGEM REALIZADAS DURANTE O CURSO SÃO 

COMPATÍVEIS COM OS CONTEÚDOS OU TEMAS TRABALHADOS PELOS 

PROFESSORES. 

 

 

 

30. OS PROFESSORES APRESENTAM DISPONIBILIDADE PARA ATENDER OS 

ESTUDANTES FORA DO HORÁRIO DAS AULAS. 

 

 

 

 

 



 

 
31. OS PROFESSORES DEMONSTRAM DOMÍNIO DOS CONTEÚDOS ABORDADOS NAS 

DISCIPLINAS. 

 

 

 

32. OS PROFESSORES UTILIZAM TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

(TIC) COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO (PROJETOR, MULTIMÍDIA, LABORATÓRIO DE 

INFORMÁTICA, AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM). 

 

 

 

 

 

 



 

 
33. A INSTITUIÇÃO DISPÔS DE QUANTIDADE SUFICIENTE DE FUNCIONÁRIOS PARA 

O APOIO ADMINISTRATIVO E ACADÊMICO. 

 

 

 

34. O CURSO DISPONIBILIZA MONITORES OU TUTORES PARA AUXILIAR OS 

ESTUDANTES. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
35. AS CONDIÇÕES DE INFRAESTRUTURA DAS SALAS DE AULA SÃO ADEQUADAS. 

 

 

 

36. OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DISPONÍVEIS PARA AS AULAS PRÁTICAS 

SÃO ADEQUADOS PARA A QUANTIDADE DE ESTUDANTES. 

 

 

 

 

 

 



 

 
37. OS AMBIENTES E EQUIPAMENTOS DESTINADOS ÀS AULAS PRÁTICAS SÃO 

ADEQUADOS AO CURSO. 

 

 

 

38. A BIBLIOTECA DISPÕE DAS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS QUE OS 

ESTUDANTES NECESSITAM. 

 

 

 

 

 



 

 
39. A INSTITUIÇÃO CONTA COM BIBLIOTECA VIRTUAL OU CONFERE ACESSO A 

OBRAS DISPONÍVEIS EM ACERVOS VIRTUAIS.   

 

 

 

40. AS ATIVIDADES ACADÊMICAS DESENVOLVIDAS DENTRO E FORA DA SALA DE 

AULA POSSIBILITAM REFLEXÃO, CONVIVÊNCIA E RESPEITO À DIVERSIDADE. 

 

 

 

 

 

 



 

 
41. A INSTITUIÇÃO PROMOVE ATIVIDADES DE CULTURA, DE LAZER, DE CONVÍVIO E 

INTERAÇÃO SOCIAL. 

 

 

 

42. A INSTITUIÇÃO DISPÕE DE REFEITÓRIO, CANTINA E BANHEIROS EM 

CONDIÇÕES ADEQUADAS QUE ATENDERAM AS NECESSIDADES DOS SEUS 

USUÁRIOS. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SUGESTÔES PARA MELHORIA DO DESEMPENHO DO CURSO: 

 

A instituição encontra-se nesse semestre com o contrato da biblioteca virtual 

expirado, seria de muita valia se voltasse a ficar disponível aos alunos. 

------------------------------------------------------------------------ 

Tem professor que só ler 100 slides em cada aula, não tem didática p ensinar e 

cobra respostas idênticas nas provas. Não é flexível com aluno que trabalha, 

sendo que essa é a realidade da maioria. Ponto de atenção! 

------------------------------------------------------------------------ 

Fazer mais atividades práticas, ou seja, o uso do laboratório, associando o teórico 

com o prático. Dar cursos de extensões, como autocard, o que seria um grande 

diferencial na formação dos alunos. Participar de programas de engenharia, 

exemplo: baja, um projeto de carro feito para as competições. Ou seja, estimular 

mais o aluno a participar de atividades associando de fato o teórico.  

------------------------------------------------------------------------ 

A estrutura do curso foi muito bem desenvolvida e a coordenadora é muito 

solícita mas a instituição ainda precisa disponibilizar alguns recursos para os 

alunos, como laboratórios atualizados... E melhorar a qualidade da água dos 

bebedouros. 

------------------------------------------------------------------------ 

O anatômico tem várias peças, mas dependendo do órgão os alunos não tem 

muito contato só veem na mão do professor, minha sugestão é distribuir duas ou 

três peças por bancada pois enquanto o professor explica os alunos podem 

observar mais de perto cada parte da peça. (Na anatomia do sistema locomotor 

foi assim, tinham vários ossos por bancada, já na anatomia do coração só vimos o 

coração na mão do professor). 

------------------------------------------------------------------------ 

Volta da biblioteca virtual, melhoria na infraestrutura das aulas práticas, 

conserto da infraestrutura existente, melhor higienização dos banheiros... etc. 

------------------------------------------------------------------------ 



 

 

Que os professores e superiores sejam mais parciais e empáticos com os 

problemas dos alunos que não dispõe de muito tempo pois trabalham e ou 

executam outras atividades além do estudo. 

Colocar wi-fi em todas as salas de aula faz muita falta porque o sinal de internet 

em nosso celulares ali não são bons, sem contar que não tem ar condicionado e 

nem cortinas nas janelas em todas as salas de aula , são só algumas salas que 

tem, retirar os ninhos de morcegos e passarinhos que tem nas luminárias , 

acabar com o sinal sonoro do Colégio UBM que atrapalha muito , evitar que 

funcionários fiquem trabalhando como cortadores de grama, furadeiras em 

horários de aula coisa que atrapalha muito , colocar um elevador mais moderno 

no prédio 3 , trocas as tomadas elétricas das salas que são antigas e nem todas 

funcionam , ventiladores de teto que não funcionam. 

------------------------------------------------------------------------ 

Materiais em quantidade e qualidade para aulas práticas e estágio, melhores 

condições de trabalho para os profissionais da instituição. 

------------------------------------------------------------------------ 

Deveria ter um refeitório adequado.  

------------------------------------------------------------------------ 

Aumentar número de aulas práticas e dinâmicas no anatômico e mais cadáveres 

para estudo (inclusive silvestres). 

------------------------------------------------------------------------ 

Mais aulas práticas, e destinar o ensinamento para cada ‘área’ que a pessoa irá 

seguir. Por exemplo: se um aluno quer ir pra área de grandes animais, a prova 

dele vai diferente e com mais conteúdo do que quem quer área de pequenos 

animais e vice e versa!  

------------------------------------------------------------------------ 

Falta refeitório p curso de medicina veterinária, visto q ficamos o dia todo na 

faculdade, ambiente q pudéssemos descansar na hora do almoço , falta 

estacionamento, bebedouro com água gelada e atividades como visitas técnicas , 

eventos fora da faculdade!  

------------------------------------------------------------------------ 

Gostaria de funcionários e professores com mais empatia ao próximo.  



 

 

------------------------------------------------------------------------ 

Acredito que, por ser um curso que exige muita prática, temos uma defasagem 

nessa área, a turma possui apenas uma aula prática de algumas matérias e, até 

então, nenhum estágio, nem mesmo observacional.  

------------------------------------------------------------------------ 

Disponibilizar a biblioteca virtual, é mais palestras como a da semana do 

fisioterapeuta, mais atividades que estimulem o trabalho em equipe. 

------------------------------------------------------------------------ 

Alguns professores não todos apenas tacam matéria espera que entendamos não 

passa exercícios complementares apenas pra estudo do aluno e reforço da 

matéria. Em especial o professor Leonardo amado. Entende do assunto, mas é 

rápido demais e passas testes que ao invés de incentivo ao estudo e aprendizado 

focam mais no estudo pra fazer uma prova . O que acaba em uma maioria indo 

mal por esse jeito especifico do professor. é respeitoso mas sua dinâmica em 

aula não é boa. Os demais propõem exercícios e tem didática boa em sala de 

aula. A universidade não propõe ar condicionado pra uma sala como a minha 

cheia de alunos cadeiras muito desconfortáveis  e a condição dos banheiros é 

sempre precária devido ao andar movimentado. A Secretaria quase nunca sabe 

das informações  e a universidade pouco avisa a alunos , seja por e-mail ou por 

rede social avisos sobre horários de aulas modificados e aulas complementares , 

são todas passadas por representantes de turma , alguém que trabalha e não vai 

a aula , da universidade não sabe dizer quais aulas mudaram e quais provas 

terão.    

------------------------------------------------------------------------ 

Melhorar a qualidade da infraestrutura da clínica de fisioterapia que se encontra 

em sua pior fase, com banheiro e bebedouro sujos, sem álcool e papel toalha em 

todos os ambientes de atendimento, com mobiliário precário que gera perigo aos 

pacientes e com aparelhos defeituosos. 

------------------------------------------------------------------------ 

Melhoria de peças no anatômico. 

------------------------------------------------------------------------ 

Alguns professores apresentam aulas (slides) desatualizados, técnicas que as 

evidencias apontam como ineficazes em que vezes o próprio professor falou que 



 

 

sabia da evidência porém precisava ensinar. Algumas cadeiras (matérias) 

discordam muito sobre a utilização de certa abordagem para determinada 

patologia (exemplo da paralisia facial onde a aula de recursos ensina como uso 

da estimulação elétrica como eficaz e a aula de neuro coloca como péssima 

abordagem). Acredito que seria interessante a inclusão da fisioterapia em 

programas sociais (se existe eu nunca fui convidado), como aqueles sábados que 

a enfermagem realiza alguma atividade, ou a criação de "aulões” para a 

comunidade. Alho muito importante a ser ressaltado é sobre o estágio em terapia 

intensiva, a quantidade de hora aula é pouquíssima pra uma área tão relevante. 

Por fim, PELO AMOR DE DEUS, incluam neurociência da dor na grade, não existe 

fisioterapia sem o entendimento da dor. 

------------------------------------------------------------------------ 

Que tivéssemos mais monitoria com alunos de períodos mais à frente.  

------------------------------------------------------------------------ 

Iniciar os estágios obrigatórios antes do 7 período.  Para que no último ano o foco 

possa se concentrar mais no tcc. 

------------------------------------------------------------------------ 

"Seria muito grande pra escrever, mas vou pintar apenas que há muitas 

avaliações e trabalhos em grupo, sendo que na vida real vamos ser avaliados 

individualmente... E também acho que o material de estudo ( slides ) as vezes são 

ineficientes para estudo e compreensão, eu por muito tempo trabalhei de 7 as 16 

e estudando de 18:30 as 22, sendo que acordava às 5 e dormia depois das 00:00 

por conta dos ônibus, eu tive pouquíssimo tempo pra estudar e muitas vezes 

recorri a vídeos e informações na internet sendo que muito do que estava na 

prova não estava nos slides ou material disponível do professor, são muitas 

matérias complexas demais pra estudar todas adequadamente pra quem 

trabalha e estuda, acho que isso deveria ser conversado com os professores em 

respeito a quem tem pouco tempo disponível pra dedicar aos estudos. 

------------------------------------------------------------------------ 

Melhores peças para estudar anatomia e mais empatia da parte dos professores.  

------------------------------------------------------------------------ 

Rever completamente a supervisão de estágio. 

------------------------------------------------------------------------ 



 

 

Melhoria nas peças do anatômico. 

------------------------------------------------------------------------ 

Acho que a instituição deveria dar mais ouvido aos estudantes, pois somos nós 

que estamos estudando e passando por tal problema e queremos solução. Acho 

que por ser uma instituição particular, deixa muito a desejar. A mensalidade não 

é barata e além disso temos que arcar com todo material para atender pacientes 

de graça. Deveriam pelo menos oferecer estágio remunerado ou dar as 

passagens pra fazer os estágios, ou dar o material, tipo capote, luvas, máscaras, 

etc. A limpeza ultimamente não tem sido uma das melhores e não entendemos o 

porquê, pois nossa mensalidade ( que já não é barata) está em dia. Até por que se 

não estivesse em sua, nosso nome é cortado da lista de estágio e nem 

poderíamos realizá-lo.  

------------------------------------------------------------------------ 

Os métodos de ensino de alguns professores anatomia como exemplo deveria ser 

diferente o método que estão aplicando e muito assustador e traumatizante para 

alguns alunos resultando em crises de ansiedade e esquecimento dos assuntos 

deveria ser algo mais didático e divertido em vez de algo traumatizante. 

------------------------------------------------------------------------ 

Matérias mais específicas. 

------------------------------------------------------------------------ 

A nota deveria ser mais bem distribuída, pois é difícil alcançar a média (7,0), 

tendo em conta que a nota total é 10,0. 

------------------------------------------------------------------------ 

Mais atenção nos elevadores, pois quebram muito!  

------------------------------------------------------------------------ 

O que precisa melhorar não é o curso, e sim a infraestrutura dos banheiros da 

instituição. 

------------------------------------------------------------------------ 

Nesse período a biblioteca virtual encontra-se indisponível pelo contrato 

expirado. Seria ótimo os alunos voltarem a ter acesso pois a biblioteca física não 



 

 

possui a mesma quantidade e diversidade de exemplares como possui a 

biblioteca virtual. 

------------------------------------------------------------------------ 

Mais aulas práticas para que possamos realmente pôr em prática o conteúdo 

teórico que foi aplicado, e não somente aula prática para apresentação de 

conteúdo.  

------------------------------------------------------------------------ 

Mais oportunidade de conseguir adquirir os pontos necessários, mais palestras.  

------------------------------------------------------------------------ 

Melhoria dos aparelhos da clínica e mais aulas práticas. 

------------------------------------------------------------------------ 

Melhorar a didática de alguns professores.  

------------------------------------------------------------------------ 

Professores utilizar referências mais atualizadas. Materiais com mais qualidade 

na hora da prática, principalmente da disciplina de respiratória. Maior 

planejamento de aula. 

------------------------------------------------------------------------ 

A estrutura física da instituição precisa de manutenção e reparos pois está 

precária: bebedouros com água com gosto ruim, banheiros ultimamente se 

encontram muito sujos, o elevador do prédio 5 com frequência não funciona, as 

salas já não tem uma acústica boa e os ventiladores fazem muito barulho, há 

vários buracos no teto das salas, as cadeiras são desconfortáveis para passar 

quase 4 horas assistindo aula.  

------------------------------------------------------------------------ 

Alguns professores possuem uma didática fantástica, sanam as dúvidas da 

turma, e tornam o conteúdo compreensível a todos. Já outros professores 

demonstram ser excelentes profissionais, mas não tem didática para passar o 

conteúdo, se embolam na explicação, não dão fluidez ao assunto, e na prova não 

cobra coisas que não foi dado em sala. Sugiro uma reciclagem sobre didática 

com os professores que não tem formação na área da educação. 

------------------------------------------------------------------------ 



 

 

Os banheiros da Clínica de fisioterapia CIS não possuem papel, sabonete e 

limpeza adequada para atender os usuários, funcionários e estagiários do curso 

de fisioterapia. 

------------------------------------------------------------------------ 

Melhorar a didática de alguns professores  

------------------------------------------------------------------------ 

Melhorar a questão dos professores disponibilizarem material relacionado ao, 

assunto tratado em sala de aula. Professor ser coerente ao preparar a prova. 

Instituição deveria ter uma melhoria em questão de laboratórios e aulas práticas. 

Biblioteca virtual sempre está com problemas. Poderia ter mais vistas técnicas 

para entender a questão sobre como é o ambiente de trabalho do profissional. 

Atualizar a grade de ensino, colocar mais matérias ao invés de deixar muitas 

aulas vagas.  

------------------------------------------------------------------------ 

Uma sugestão para melhorar o ensino. seria a implementação de monitores em 

cada turma ajudando a sanar as dúvidas e levando para o professor a dificuldade 

da turma. assim também os alunos irão se esforçar mais para ser monitor e 

ganhe horas complementares para exercício da função de monitoria.  outra 

maneira  para melhorar seria tendo mais aulas para tirar dúvidas com exercícios 

antes das provas. 

------------------------------------------------------------------------ 

Acho válido alguns professores avaliarem mais o que é cobrado em seus testes, 

visando ser justo e proporcional com o material e conteúdo dado. Alguns 

professores também demonstram pouca boa vontade em tirar dúvidas sobre 

notas, dando respostas bem vagas. 

------------------------------------------------------------------------ 

Aprimorar as aulas práticas (principalmente na cozinha) e atualizar algumas 

aulas. 

------------------------------------------------------------------------ 

O domínio de alguns professores são péssimos, as vezes só porque tem um 

currículo extraordinário mas chega dentro da sala de aula não atendem as 

nossas dúvidas ... deveria ter um acompanhamento de alguém para verificar se o 



 

 

professor realmente consegue passar as informações que ele predispõem passar 

, ou só está ali ganhando dinheiro !  

------------------------------------------------------------------------ 

Não, obrigado  

------------------------------------------------------------------------ 

Fazer um refeitório para os alunos , para esquentar comida por exemplo  

------------------------------------------------------------------------ 

Abertura de monitoria e incentivo ao mesmo com uma boa publicidade, maior 

participação dos alunos em projetos e feiras e a possibilidade de revisão. 

------------------------------------------------------------------------ 

Mais atividades práticas com aparelhos e ambientes disponíveis para o melhor 

aprendizado e atendimento.  

------------------------------------------------------------------------ 

Gostaria de mais clareza nas informações passadas, uma vez que a 

coordenadora passa uma coisa e secretária outra. Didática dos professores, 

coerência entre ensino dado e cobrança do conteúdo na prova. Melhoria na 

infraestrutura, mais locais de estágio, mais eventos. 

------------------------------------------------------------------------ 

Gosto muito do plano de ensino  

------------------------------------------------------------------------ 

Trabalhos em sala com grupos menores para conflitos menos complexos de 

serem geridos, uma vez que a maioria dos alunos são trabalhadores e não 

possuem tanto tempo para ficarem discutindo sobre temas desnecessários.  

------------------------------------------------------------------------ 

Atividades práticas extracurriculares. Capacitação através de estágios em 

campo, de maneira complementar. No objetivo de quem há dificuldade em 

determinadas áreas ou técnicas, poder fazer um estágio optativo de caráter 

objetivo para pôr em execução a aprendizagem ou em execução de forma prática 

antecipada um conteúdo. E não esperar chegar somente próximo ao final do 



 

 

curso para pôr em execução o que aprendeu. Seria um estágio antecipado 

supervisionado. 

------------------------------------------------------------------------ 

Poderia ter monitores para os alunos com dificuldade de aprendizagem.  

------------------------------------------------------------------------ 

Disciplinas mais focadas pro conteúdo nutricional de fato, sem enrolar. 

------------------------------------------------------------------------ 

A universidade tem um espaço muito bom, porém pouco valorizado, tem áreas 

em estados péssimos, e que poderiam ser utilizadas para fazer várias atividades 

diferentes, os planos de aula são cansativos, poderiam ser mais dinâmicos pois 

tenho dificuldade em me concentrar só em sala, tem pouca atividade prática e 

quem não tem experiência acaba ficando meio perdido. Os professores são bons; 

Poderiam focar mais no curso em si, pois sinto que tem muitas matérias que não 

se utiliza na prática.  

------------------------------------------------------------------------ 

Estou satisfeita. 

------------------------------------------------------------------------ 

Primeiramente deixar meus parabéns a todo corpo docente. 

------------------------------------------------------------------------ 

Minha sugestão seria implementar mais palestras, seminários, atividades que 

somem e nos estimulem e quer nos forneça mais conhecimento das áreas de 

futura atuação. 

------------------------------------------------------------------------ 

Paguem os funcionários em dia para eles não passarem fome. 

------------------------------------------------------------------------ 

A estrutura da faculdade é boa, algumas vezes falta papel higiênico, sabonete. 

Quanto aos professores tem ótimos professores com didática e existem 

professores que não sabem explicar. As provas são em nível de concurso sendo 

que a matéria dada pelos professores não é coerente com o que foi abordado em 

aula. 



 

 

------------------------------------------------------------------------ 

Creio que seja necessário uma maior orientação a alguns professores da 

instituição para que elaborem as avaliações com o único e exclusivo objetivo de 

aferir realmente o que o aluno (a) aprendeu em sua disciplina, pois, há 

professores que fazem a prova imbuídos  com objetivos diversos e alheios ao que 

realmente é importante. Por exemplo: alguns professores dão aula de uma forma 

apenas explicativa e na prova querem avaliar conceitos práticos que não deram 

em aula e estão além do que ensinaram. 

------------------------------------------------------------------------ 

Também, há necessidade de se atualizar as peças no anatômico, pois, pelo 

manuseio, algumas peças, tipo órgãos já são muito velhos e estragados o que 

dificulta o aluno a estudar a prática. 

------------------------------------------------------------------------ 

Aulas sem slide mais com dinâmicas diferentes. 

------------------------------------------------------------------------ 

Não. 

------------------------------------------------------------------------ 

Poderiam instalar em cada sala suporte para o projetor já instalado no teto, pois 

assim iria agilizar o início da aula. 

------------------------------------------------------------------------ 

Mais aulas presenciais em laboratórios. 

------------------------------------------------------------------------ 

Nada a declarar!! 

------------------------------------------------------------------------ 

Para as matérias que o aluno tiver dificuldade, estiver de dp, que os professores 

os ensine, ajudem, não é só jogar matéria no ava e o aluno que aprenda sozinho. 

------------------------------------------------------------------------ 

FALTA DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E SUPORTE PARA OS ALUNOS, 

PROPORCIONANDO UM CURSO MAIS DINÂMICO E PARTICIPATIVO DA INSTITUIÇÃO 

COM O ALUNO, DIVERSOS DIAS TEMOS AULAS APENAS 2X NA SEMANA, DISTANCIA 



 

 

MUITO O ALUNO DA INSTITUIÇÃO.. PODEMOS TER OUTROS MEIOS DE AVALIAÇÃO. 

SEM INTERAÇÃO COM OS DEMAIS CURSOS DE SAUDE, INFRAESTRUTURA PRECISA 

SER REVITALIZADA PARA COM ESPAÇOS MAIS CRIATIVOS QUE ATENDAM A 

DEMANADA ATUAL DOS ALUNOS, PROFESSORES NÃO DISPONIBILIZAM NOTAS, 

SEM PRAZOS, SEM CORREÇÃO.. NOS SENTIMOS SEM SUPORTE. 

------------------------------------------------------------------------ 

Ter mais vagas de estágios apresentadas pelos professores. 

------------------------------------------------------------------------ 

O curso é excelente. A minha sugestão fica na parte de atualização dos softwares 

e metodologias usadas. Acredito que o ambiente de trabalho de atualizou, e a 

faculdade também precisa se atualizar em relação as suas tecnologias. 

------------------------------------------------------------------------ 

Ensinar o Power Bi, plataformas interativas, linguagens de programação, uma 

matéria específica de inglês para empresas seria uma boa ideia, para que o 

engenheiro de produção saia mais completo da universidade. 

------------------------------------------------------------------------ 

Melhor comunicação da ubm com os alunos. 

------------------------------------------------------------------------ 

Pois os alunos apresentam muita dificuldade em ter contato com a ubm para 

resolver qualquer tipo de problema. 

------------------------------------------------------------------------ 

Uma revisão no grade curricular de farmácia, para melhor atender os alunos de 

farmácia. 

------------------------------------------------------------------------ 

Banheiros mais limpos, material de laboratório um para cada aluno e os 

professores terem consciência que estão dando muito conteúdo mas sem 

qualidade.  

------------------------------------------------------------------------ 

Tudo toooopp😍😍 

------------------------------------------------------------------------ 



 

 

Precisamos de mais investimento em pesquisa! Assim como excursões para 

indústrias farmacêuticas, congressos.. Espero que com a USS, isso aconteça. 

Tenho um projeto parado com um professor, penso em outros com o mesmo, mas 

o estado da instituição no momento não possibilita... As aulas práticas que tive 

foram fracas, infelizmente o material para as aulas de química sempre tem um 

equipamento quebrado, sendo substituído por alguma gambiarra pra funcionar, 

tem 1 pra 10 alunos, mas sei que isso é devido a situação da instituição... 

Esperamos mesmo que a uss venha pra termos condições melhores e mais ricas 

de aprendizado. UM PONTO IMPORTANTE É COMO FUNCIONAM OS ESTÁGIOS. 

ESTOU NO 4 PERÍODO, NAO COMECEI AINDA, MAS OUÇO MUITO FALAR SOBRE 

COMO ALGUNS LUGARES NAO ESTÃO PREPARADOS PRA NOS RECEBER, E QUE O 

ESTAGIÁRIO NÃO APRENDE COM O FARMACÊUTICO, E SIM QUEBRA GALHO PRA 

EMPRESA, E NÃO PEGA O DIA A DIA DO PROFISSIONAL EM SI. QUERIA QUE 

QUANDO FOR A MINHA VEZ E DOS MEUS COLEGAS, O ESTÁGIO SEJA VOLTADO PRO 

PROFISSIONAL QUE ESTAMOS ESTUDANDO PARA SER. ACREDITO QUE A 

COORDENAÇÃO DO CURSO PODE CONVERSAR COM AS EMPRESAS QUE 

ESTAGIAMOS.. E SERIA LEGAL MAIS OPÇÃO DE EMPRESAS PARA ESTÁGIOS. Que 

2023 seja melhor . 

------------------------------------------------------------------------ 

Limpeza diária da sala de aula, acesso ao wi-fi, disponibilidade de materiais 

validados , equipamentos reparados ao uso das práticas, mais opção na cantina, 

mais bebedouros, cadeiras e mesas mais confortáveis. 

------------------------------------------------------------------------ 

A responsável pelo curso de farmácia não é presente, fazer contato com a 

mesma é muito difícil e quando conseguimos demora muito para dar retorno. 

------------------------------------------------------------------------ 

Reformulação da matriz curricular da farmácia para melhor atender os alunos de 

farmácia, pois vais disciplinas no início do curso não agregam em nada e nos 

frustram. 

------------------------------------------------------------------------ 

Para o curso de farmácia, poderia ter mais aulas práticas, incentivar os alunos a 

fazer uma IC e ter passeios para indústrias, workshop dentre outros lugares que 

vai ajudar no conhecimento do aluno.  



 

 

------------------------------------------------------------------------ 

Interação maior entre os outros períodos de mesmo curso. 

------------------------------------------------------------------------ 

Seria interessante semana sobre algo em relação aos psicológico dos alunos, às 

vezes necessitamos de apoio em relação a nossa saúde mental. Sugiro também o 

conteúdo de matérias mais definidas, pois às vezes é muito conteúdo para pouco 

tempo de estudos até a prova, o que acaba dificultando e sobrecarregando os 

alunos. 

------------------------------------------------------------------------ 

Sugiro a volta da semana de farmácia onde nos dedicamos a novas experiências 

no campo  

------------------------------------------------------------------------ 

Acredito que possa ser  mais didático e esclarecedor a forma pela qual  alguns 

professores explicam determinado matéria.  

------------------------------------------------------------------------ 

Deveria ter equipamentos mais modernos nós laboratório pois há pouco 

equipamento e muitos apresentam defeitos atrapalhando o desenvolvimento das 

aulas. Deveria ser aberto mais tempo de aula prática para melhor aprendermos 

como se funciona o ambiente de trabalho no dia a dia. Está em falta mais 

palestras  educativas sobre nossas áreas de trabalho.  

------------------------------------------------------------------------ 

Os banheiros são sujos, sem papel higiênico ou sabonete, principalmente o 

externo que fica próximo à praça. 

------------------------------------------------------------------------ 

Estudo na sala de aula ao lado do auditório e ficamos MESES sem ter a sala de 

aula limpa e sem lixeira, foi necessário fazer um requerimento para que a 

mesma fosse limpa. Nem todos os professores são responsáveis assim, tenho 

professores que querem passar tema de trabalho para apresentação no fim de 

semana através do representante da turma, e pede para que nenhum aluno entre 

em contato porque não vai responder ninguém, basta fazer o trabalho. 

------------------------------------------------------------------------ 



 

 

A cantina da faculdade tem preços alto e não são bons, infelizmente não temos 

outras opções para comprar, acabaram com as cantinas do lado de fora da 

universidade. A organização de estágios é extremamente horrível, com isso de 

fazer aonde tem convênio e quando abrir vaga, estou no 8° período e até hoje não 

consegui fazer nenhum estágio, nunca tem vaga nos dias e horários que eu 

posso, e só os alunos que não trabalham acabam pegando as vagas, deixando o 

restante sem, abrem vaga para o 5° e 6° período e a gente que já vai se formar 

fica de fora, completamente sem organização, infelizmente! Coisas assim e essas 

situações me deixa extremamente chateada com a universidade. 

------------------------------------------------------------------------ 

Os professores deveriam ser mais pontuais com o horário, caso fossem utilizar 

equipamentos como retroprojetor ou data show deveriam chegar mais cedo para 

arrumar os mesmos. Porque perdemos muito tempo de aula com essas coisas, 

afinal como podemos cobrar pontualidade dos alunos com as atividades e 

estágios se os próprios professores ao invés de começarem a aula 18:30 chegam 

às 19 horas e começam 19:20. 

------------------------------------------------------------------------ 

As peças dos laboratórios de anatomia precisam ser trocados. 

------------------------------------------------------------------------ 

Poderiam disponibilizar internet para os alunos, melhores carteiras, elevador 

mais moderno. 

------------------------------------------------------------------------ 

Acho que mais horas aulas  com práticas mais detalhadas e oportunidades de 

estágio ou até mesmo intercâmbio pra fora em lugares que vão fazer parte do 

nosso trabalho futuramente. 

------------------------------------------------------------------------ 

Sugiro melhorar o banheiro, colocar mais acessos à internet próximo as salas de 

aula.  

------------------------------------------------------------------------ 

Separar as turmas de 7 e 8 período de Farmácia de salas.  

------------------------------------------------------------------------ 



 

 

Melhor a limpeza nos banheiros e salas , voltar a biblioteca virtual, separar os 

períodos 7 e 8, sala cheia, sala sem internet, mais aulas práticas com materiais 

com a data de validade em dia, disponibilizar material no Ava antes da aula.  

------------------------------------------------------------------------ 

Minha turma é muito prejudicada por ter salas muito lotadas, atrapalhando os 

professores em darem às aulas práticas, tendo que dividir as turmas. E também 

em ter mais de um período em uma turma. Voltar com a biblioteca. Proporcionar 

mais atividades e projetos que envolva o curso. 

------------------------------------------------------------------------ 

Limpeza, sabão e papel toalha nos banheiros, álcool nos corredores, ligar o ar 

condicionado das salas (estamos passando muito calor), trocar os armários do 5° 

andar utilizados para laboratórios (estão uma vergonha).  

------------------------------------------------------------------------ 

Banheiros sem papel toalha suficiente, sujos e sem sabão. Podia ter álcool nas 

salas e ar condicionado funcionando. Os armários para guardar o material na 

aula prática, podiam estar em melhores condições. Poderia ter luvas 

disponibilizadas para aulas práticas. 

------------------------------------------------------------------------ 

O curso e muito bom. Porém sinto a necessidade de aplicação de novas formas 

de aula, e muito cansativo aulas com slides, sinto falta também de ter no curso 

de farmácia, a semana da farmácia com palestras, apresentações com conteúdo 

voltado para o curso. 

------------------------------------------------------------------------ 

Não todos mais alguns professores , parecem não ter muita paciência nas aulas!  

------------------------------------------------------------------------ 

maior participação da enfermagem com a comunidade, melhores condições dos 

laboratórios como anatômico. 

------------------------------------------------------------------------ 

Oportunidades de intercâmbio. 

------------------------------------------------------------------------ 



 

 

Método start primeiros socorros. 

------------------------------------------------------------------------ 

Melhores oportunidades de estágio, mais atenção por meio de coordenação e 

funcionários.  

------------------------------------------------------------------------ 

Deveria ser feito mais aulas práticas.  

------------------------------------------------------------------------ 

Poderia sempre ter sabão nos banheiros, principalmente no do terceiro andar 

que sempre é esquecido, poderia ter um local para os estudantes poderem 

esquentar seus lanches ou marmitas, pois não são todos que podem se dar ao 

luxo de almoçar fora com frequência, as salas de aula poderiam ter mais 

infraestrutura principalmente pelo calor e a projeção de slides que fica péssima, 

dentre mais coisas.  

------------------------------------------------------------------------ 

Eu gostei da semana acadêmica da rural onde eles ensinaram em cursos de 

extensão a maneira de escrita científica. Para se inscrever na semana acadêmica 

temos que passar por cursos e monitoria. E nas monitorias alguns orientadores 

sentam mesmo com os alunos e vão dando direcionamentos. Então hoje me sinto 

mais segura em escrever por conta dos projetos. Sinto falta desse apoio dentro 

da universitária possibilitando que todos tenham esse acesso. Acho a divisão de 

nota horrível e gera uma sobrecarga, diferente de quando tínhamos sim 

trabalhos de várias matérias e prova valendo oito. O estágio desde antes da 

Pandemia nunca consegui fazer, principalmente em silvestres. Eles sempre 

priorizam alunos que se deixaram esquecer das horas ou não quiseram fazer 

estágio antes como preferência, nos atrasando como consequência e nos 

mantendo no mesmo lugar que os alunos atrasados (a diferença é que muitos da 

minha turma gostariam de participar e fazer isso antes pra justamente não ficar 

sobrecarregado com TCC e correndo atrás de horas). Outra coisa é que desde o 

primeiro período entrei com a cabeça em silvestre, onde vivenciei também 

experiências em outras clínicas mas a ubm pelo menos do semestre passado pra 

trás, mais ou menos quando eu estava no segundo ou terceiro período nunca me 

possibilitou estar em contato com a área que gosto (não só por horário, mas 

pelos atrasados e agora rodízio dos atrasados na Pandemia). Adoro o núcleo 



 

 

pedagógico, todavia não sinto muito apoio da coordenação por mais que digam 

que sim.  

------------------------------------------------------------------------ 

Tire o Evandro da coordenação de medicina veterinária. 

------------------------------------------------------------------------ 

Mais aulas práticas e equipamentos mais modernos e mais professores 

disponíveis, e que a UBM pague os salários dos professores e funcionários em 

dia, nunca vi uma instituição privada com falta de pagamento de seus 

funcionários nos alunos se ficarmos inadimplente nem prova fazemos. 

------------------------------------------------------------------------ 

A Instituição deveria respeitar mais seus profissionais. Estamos perdendo mais 

um professor por conta das falhas recorrentes. Daqui a pouco o UBM vai ser mais 

um Polo EAD. 

------------------------------------------------------------------------ 

Mais vontade de alguns professores de ensinar alguns só lê slide o que 

desmotiva. Sem contar que as salas de aula não tem sinal descente de telefonia 

e nem um Wi-Fi o que nos impede de muitas vezes pesquisar livros e conteúdo 

dentro de sala. 

------------------------------------------------------------------------ 

Algumas matérias que estão sendo ofertadas de maneira online não são 

aproveitadas/absorvidas como deveriam, o ava pode ser muito bom, porém para 

um curso como de medicina veterinária é muito difícil alcançar a qualidade de 

uma aula presencial ou mesmo uma aula que o professor está online no mesmo 

tempo (permitindo que trocasse informações, desenhos, etc.). Também é preciso 

comentar que alguns professores não gravam aulas além do que o ava possuem 

(que são vídeos de 3 min), infelizmente as aulas do ava para o curso de Med. vet., 

nas disciplinas próprias do curso acabam sendo de aproveitamento inferior. O 

ponto de melhoria, que até já foi conversado com colegas é que as matérias 

fossem presenciais, como colegas de outros períodos dizem que era 

anteriormente. 

------------------------------------------------------------------------ 

Cursos importantes que serão EAD deverão ser presenciais! 



 

 

------------------------------------------------------------------------ 

O coordenador Evandro, deveria ser retirado de seu cargo como coordenador, 

pois o mesmo não ajuda os alunos quando necessário, não resolve os problemas 

propostos pelos alunos, não tivemos aula prática pelo valor que pagamos pra ter. 

Professor que não tem domínio da matéria, ensina errado.  

------------------------------------------------------------------------ 

Melhoria na estrutura, como exemplo, mais materiais nas aulas práticas. 

Investimento maior na clínica veterinária. 

------------------------------------------------------------------------ 

Mas cursos ligados área de grade e palestra também. 

------------------------------------------------------------------------ 

Ter mais aulas práticas e um local adequado onde se possa armazenar alimentos 

no caso do curso integral.  

------------------------------------------------------------------------ 

Por gentileza se possível, os professores puderam falar um pouco mais alto 

durante as aulas ficaria muito agradecida, pois esse período meu desempenho foi 

péssimo devido ao nível de volume que não estava sendo adequado. Ainda não 

tenho laudo em mãos que mostram meu nível de perda auditiva. Então agradeço 

muito a compreensão no futuro. Sobre o intercâmbio ou estágio no exterior 

deixar de maneira mais clara quais os países possui convênio com faculdade. 

------------------------------------------------------------------------ 

Sugiro colocar uma tela nas janelas dos andares mais alto, pois numa tentativa 

de suicídio ou agressão física, acredito que seja um risco de queda. 

------------------------------------------------------------------------  

Ótimo 

------------------------------------------------------------------------ 

possibilitando a formulação de um saber crítico-reflexivo e maior apropriação da 

realidade da atuação do enfermeiro no sistema de saúde. A interdisciplinaridade 

promove a compreensão do corpo humano como um sistema completamente 

interligado. 



 

 

------------------------------------------------------------------------ 

Melhorias nas matérias dadas pelos professores, aprofundar mais em vivência 

do dia a dia. 

------------------------------------------------------------------------ 

Mais aula prática para os alunos de medicina veterinária porque tem tido muito 

pouco, estacionamento pelo menos para os alunos que ficam integral por que 

estacionamento fora está muito caro e raramente acha vaga fora. 

------------------------------------------------------------------------ 

Voltar para o formato 10 + 10 = média. Não gostei do formato de soma.  

------------------------------------------------------------------------ 

Mais aulas práticas, mais organização com os novos professores, mais palestras 

sobre a rotina de trabalho, eventos onde os alunos possam por banners de 

assuntos atuais da clínica.  

------------------------------------------------------------------------ 

Melhoria na coordenação do curso e especialização das matérias ministradas. 

------------------------------------------------------------------------ 

Tudo ótimo 


