Conheça a CPA e saiba porque
a sua opinião é importante

O QUE É?

OBJETIVOS

É a comissão responsável pela condução
dos
processos
de
autoavaliação
institucional. Formada por membros da
comunidade
acadêmica,
incluindo
estudantes, professores, colaboradores
técnico-administrativos e representantes
da sociedade civil organizada.

Realizar o diagnóstico institucional,
identificando
potencialidades
e
fragilidades e, assim, contribuir para a
realização de melhorias necessárias
para o contínuo aperfeiçoamento dos
processos
administrativos
e
acadêmicos.

Seja parte das melhorias na UCB!
Sua opinião nesse processo
é muito importante.
Participe das pesquisas da CPA!

Sua participação na pesquisa
da CPA foi muito importante!
Confira alguns resultados
Plataformas e ferramentas
para aulas on-line
38,16%

Insumos e equipamentos
para estudos e pesquisas

A atuação dos professores da UCB
contribuem para o acolhimento e
integração dos estudantes no
período de pandemia
34,60%

32,22%

32,45%

32,69%

34,08%

16,59%
15,89%

14,63%

5,42%

Não se aplica

3,41%

Muito
insatisfeito

8,76%

6,16%
2,23%
Insatisfeito

Indiferente

Satisfeito

Muito
satisfeito

Não se aplica

7,69%

7,69%

4,45%
2,88%
Muito
insatisfeito

Insatisfeito

Indiferente

Satisfeito

Muito
satisfeito
Não se aplica

Muito
insatisfeito

Insatisfeito

Indiferente

Satisfeito

87,5%
dos colaboradores técnico-administrativos estão
81,5% satisfeitos com a conservação e limpeza do local de trabalho.
dos docentes avaliam positivamente a qualidade
do atendimento na coordenação do curso.

Sugestões de melhorias
Dar maior visibilidade aos serviços e programas de apoio:
Conheça mais sobre o SOI, SOAPPE, PROJEM, SER MAIS, Mobilidade
Acadêmica e vários outros serviços e programas da UCB. Participe das
ações e eventos. Acompanhe as informações e chamadas no site e
redes sociais.
Atendimento:
Mudanças
já
estão
sendo
realizadas no Atende:
implementação
de
canais
múltiplos
de atendimento
(presencial,
telefone,
e-mail, WhatsApp e outros), consultor
personalizado por curso, reforma e ampliação do espaço físico.
Restaurantes e lanchonetes:
Melhorias na variedade e preço dos alimentos.
Estamos trabalhando por você!

Veja os resultados em: ucb.br/cpa

Muito
satisfeito

