
 

 

RELATÓRIO CPA 2020/01 E 2020/2 

INSTITUCIONAL HORUS 

 

A Comissão Própria de Avaliação CPA da Horus Faculdades– vem por meio deste relatório 

informar ao setor administrativo sobre os resultados oriundos da avaliação institucional 

2020/01 e 2020/2, sendo um ano inusitado devido ao período de pandemia. Desta forma, a 

Comissão aplicou um Quizz correspondendo a 9 perguntas no primeiro semestre e 10 no 

segundo semestre – coletando 150 respostas, envolvendo discentes apontando pontos 

positivos e negativos da IES.  

A pesquisa é de forma qualitativa e por ser um período de adaptação devido a Pandemia 

Covid-19, a IES também buscou manter suas aulas ativas no período remoto necessário. 

Neste sentido, realizamos a aplicação da CPA para cunho investigativo se nossos acadêmicos 

estavam efetivamente conseguindo acompanhar tamanha mudança, bem como usar 

adequadamente nossas plataformas de ensino.  

A primeira pergunta refere-se a Plataforma Unimestre a qual os professores 

disponibilizaram os materiais de apoio para estudo, sendo que 91,7% dos alunos acessou a 

plataforma.  

 

Fonte: Horus Faculdades 2020 



Esta pergunta teve por objetivo diagnosticar se os acadêmicos estavam usando a 

plataforma e os devidos materiais. Conforme as respostas, cerca de 84 respostas 

argumentaram que sim.  

 

Fonte: Horus Faculdades 2020 

 

Perante o questionamento sobre as disciplinas, realizamos um levantamento sobre 

quantas disciplinas o aluno havia recebido as atividades.   

Fonte: Horus Faculdades 2020. 

Diante disso, os alunos foram questionados sobre quais disciplinas ainda não 

haviam recebido conteúdos (materiais de apoio).  

Fonte: Horus Faculdades 2020. 

 

Os alunos também foram questionados sobre a forma com que estavam 

recebendo os materiais para estudo. A grande maioria respondeu via e-mail e 

whatsapp (grupo da turma). Em sequência os estudantes foram interrogados em 

qual curso e semestre estão além de deixarem sugestões para o segundo 

semestre:  

Encontramos respostas positivas como:  

• Muito bom... Mesmo com a quarentena, continuamos na ativa; 

• Professores e coordenação estão dando o apoio necessário para estarmos 

realizando as atividades a distância. 



• Aulas muito boas, além do esperado. 

Encontramos respostas críticas construtivas como:  

• Poderiam repassar a conteúdo durante o dia, para assim estamos fazendo 

durante a atividade durante o dia; 

• Acho que deveriam ter aulas online ou então vídeos gravados pelos professores 

para usarmos de base para executar os trabalhos; 

• Dar mais tempo para as entregas de atividades; 

 

Neste sentido, descobrimos através do relatório da CPA que as aulas remotas 

adaptadas surgiram como uma ajuda muito importante na continuação dos 

estudos, porém sempre com pontos a melhorar.  

A Horus Faculdades diante da pandemia covid-19, atua através da 

metodologia Sagah em EAD com todas as disciplinas oferecidas para os seus 

alunos, sendo de extrema importância identificar o nível de satisfação dos 

acadêmicos. Diante disso, conforme o gráfico acima, cerca de 53% consideram 

moderada, 43.9% satisfatória e 3% insatisfatória.  



Sobre as orientações dos docentes da Horus Faculdades, para o incentivo 

dos seus acadêmicos para a busca de novos conhecimentos realizamos a 

seguinte pergunta: 

 

 

Diante dos resultados 59,1% diz que o atendimento dos docentes em 

período de pandemia foi satisfatório, porém 40,09% selecionaram como 

moderado e não computamos o item insatisfatório. Na sequência também 

realizamos a seguinte pergunta sobre a coordenação prestada aos acadêmicos 

em todas as situações:  

Diante do quadro acima, notamos que 71,2% selecionaram a opção 

satisfatória sobre a coordenação quando apenas 28,8% responderam 

moderado.  

Para a Horus Faculdades além de manter ativas as metodologias de 

ensino para a formação de acadêmicos qualificados e preparados para o 



mercado de trabalho, saber o nível de satisfação através desta pesquisa é 

relevante. Sabemos que a pandemia irá perdurar pelo ano de 2021 e estamos 

trabalhando para ajustar os pontos a melhorar.  

Diante disso, encaminhamos este breve relatório ao setor administrativo 

como forma de oficializar as informações coletas pela CPA 2020/1 e 2020/2, 

sendo um período de adaptações devido a Covid-19. Ressaltamos que as 

melhorias sugeridas através desta avaliação já são de conhecimento dos 

administradores, porém esta Comissão acredita ser de suma importância relatar 

e descrever as possíveis melhorias sugeridas pelos acadêmicos.  

 

 
Certos de vossa compreensão. Desde já obrigada! 

Responsável CPA 2020 
Bianca Cerejo 

 


